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1. Aspectele fizico-geografice 

1.1. Încadrare teritoriala 1 

Comuna Aștileu este așezată la sud de Crișul Repede, în partea de nord-est a județului 

Bihor, pe drumul județean 108I Tileagd (DN1) – Bucea (DN1, județul Cluj). Aceasta se află pe 

calea ferată Oradea – Cluj-Napoca – București, la distanța de 42 km de Oradea și-n 115 km de 

Cluj-Napoca. Cel mai apropiat oraș e Aleșd, la 3,5 km distanță nord, de care este legat prin DJ 

764 Aleșd (DN1) – Beiuș (DN76). Coordonatele geografice ale centrului de comună sunt : 470 

01’ lat. N, respectiv 220 24’ long. E. 

Comuna se găsește la contactul dintre platoul calcaros Pădurea Craiului și depresiunea 

tectonică de tip golf Vad-Borod. Este constituită din patru localități (sate) : Aștileu (reședința 

administrativă), Chistag (așezat de-a lungul Crișului Repede, la 3 km de centrul de comună), 

Peștere (la poalele munților Pădurea Craiului, la 0,5 km de centrul administrativ) și Călățea 

(așezată-n înălțimile Pădurii Craiului, la 8 km de centrul administrativ). 

Comuna Aștileu se învecinează cu următoarele unități administrativ-teritoriale : la est 

cu comuna Măgești, în sud-est cu comuna Vadu Crișului, în sud-vest cu comuna Dobrești, în 

V cu comunele Vârciorog și Țețchea și în N cu comuna Lugașu de Joș și orașul Aleșd. 

Fig. 1. Așezarea comunei în perimetrul județului Bihor (a) și vecinii săi (b) 

1.2. Atribute ale reliefului comunei 2 

Teritoriul comunei Aștileu se află la contactul dintre platoul calcaros Pădurea Craiului 

și depresiunea tectonică de tip golf Vad – Borod. 

1. Valea Pintea 2. Satul Peștere 

                                                           
1 Todoca Ioan, ,,Monografia comunei Aștileu”, 2003, Editura Tradiție, București, p. 4 
2 Strategia de Dezvoltare Rurală Durabilă a comunei Aștileu 2014 – 2020, p. 21 - 26 
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 Harta realizata de Chertes Razvan 

Figura 2.  

Harta generala a 

comunei Astileu 
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Relieful fluviatil e bine reprezentat prin valea Crișului Repede. Lunca Crișului Repede 

este largă, fiind alcătuită din pietrișuri și nisipuri fluviatile. Aceasta prezintă o ușoară creștere 

dinspre râu spre cei 2 versanți. Malurile albiei minore sunt inegale. Cel drept este abrupt, din 

cauza permanentei deplasări a albiei spre nord, iar cel stâng e prelung. Asimetria văii Crișului 

Repede ne dovedește că râul s-a deplasat spre nord, lăsând în urmă terasele. Relieful luncii are 

un șir de microforme : cursurile și meandrele părăsite, micile văiugi ale pârâurilor afluente etc. 

În bazinul Crișului Repede au fost semnalate cinci nivele de terase, pe stânga Crișului 

Repede, bine diferențiate. Terasa de luncă (T1) are porțiunea cea mai îngustă între Tinăud și 

Ortiteag, cât și lățimea cea mai extinsă între Oșorhei și Fughiu. Terasa a doua (T2) s-ar putea 

observa începând de la Ortiteag având maxima dezvoltare între Aștileu, Chistag și Țețchea. Pe 

această terasă este situată calea ferată Oradea – Cluj-Napoca și fabrica de ciment SC Holcim 

(România) SA Aleșd. Ca și altitudine absolută terasa prezintă la Aștileu 230 m. 

Fig. 3. Terasele Crișului Repede din cadrul comunei Aștileu  

Terasa a treia (T3), pe care este localizată o bună parte din satul Aștileu și fabrica de  

cărămizi refractare, plăci termoizolatoare și cărămizi de construcție SC Helios SA, este net mai  
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adânc fragmentată decât terasele anterioare. Altitudinea absolută este la Aștileu de 240 – 250 

m. Terasa a patra (T4) se află la nivelul peșterilor. Aceasta face trecerea dinspre zona joasă a 

depresiunii și zona sudică mai deluroasă. Altitudinea maximă e la Aștileu 320 – 350 m.  

Terasa a cincea (T5) include o parte din platoul calcaros al Munților Pădurea Craiului, 

înălțimea maximă fiind culmea carstică Oarzăna (686 m). Acest platou se află deasupra satului 

Aștileu spre Călățea, în dreapta șoselei asfaltate Aleșd – Beiuș. Această terasă se încadrează, 

de altfel, zonei de interfluviu localizate spre altitudinea de 617 – 700 m. Din punct de vedere 

genetic terasele sunt aluvionare, grosimea stratului de pietriș atingând 1,5 – 2 m, pe care s-a 

creat solul aluvial roditor al celei de-a doua terase și podzolurile de pe cea de-a treia și a patra. 

După aspectele generale de relief, Munții Pădurea Craiului pot fi clasificați în două 

subunități. Prima subunitate o constituie culmea muntoasă ce se întinde în stânga Văii Iadului 

pe direcția sud-nord și ce are altitudini de 800 – 1000 m. A doua subunitate prezintă altitudini 

de 500 – 800 m și se prezintă sub formă de munți joși pe direcția est-vest. Această subunitate 

se numește Podișul Zece Hotare și apare pe direcția est-vest, între Valea Iadului și Vârciorog, 

iar din acești munți, în raza comunei Aștileu se găsesc Culmea Cornetu din Călățea și Culmea 

Șerbota așezată între satele Călățea și Aștileu. 

Fig. 4. Relief carstic : a. Dolină pe platoul Zece Hotare, b. Cheile Văii Mnierei 

Munții Pădurea Craiului sunt alcătuiți din calcare, tipul de relief al acestora fiind acela 

carstic, iar dintre formele caracteristice ale acestui tip de relief arătăm dolinele de pe platoul 

Zece Hotare (fig. 4a) cu diametrul de câțiva metri până la 200 m, respectiv adâncimea de 17 – 

18 m, apoi avene și peșteri. Rețeaua hidrografică a acestor munți calcaroși este rară, din cauza 

infiltraților în calcare. Văile sculptate de infiltrații sunt scurte și adânci, ele fiind mărginite de 

versanți puternic înclinați, care oferă acestora aspectul unor chei (ex. valea Mnierea, figura 4b). 
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 Harta realizata de Chertes Razvan  

Figura 5.  

Hipsometria 

comunei Astileu 
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Peștera Aștileu (Peștera de la Aștileu) este situată în extremitatea de sud a comunei, 

sub drumul minier ce urcă spre Călățea. Este o peșteră activă, caracterizată de o morfologie de 

tip corozivo-eroziv, a cărei evoluție a fost influențată mult de intervenția antropică. Intrarea în 

peșteră, a cărei boltă se găsește la nivelul terasei a III-a a Crișului Repede, se va deschide pe 

fundul unei văi de recul, la baza unui abrupt de circa 15 m înălțime, ce prezintă o stratificație 

cu o ușoară cădere spre est. Dincolo de intrare (8 x 10 m) se defășoară o galerie spațioasă, cu 

numeroși bolovani și urme de curgere. După 60 m se ajunge la un baraj antropic construit din 

beton armat, în spatele căruia apele creează un amplu lac subteran. 

Fig. 6. Peștera și izbucul de la Aștileu 

(sursa imaginii : http://www.batlife.ro) 

Apa din lac este dirijată, printr-o galerie laterală, de aproximativ 110 m lungime, spre 

suprafață, în bazinele de decantare-tratare. Astfel, e pompată, în medie cu circa 900 m3/zi, în 

alte 2 rezervoare de unde e distribuită în gospodării (un rezervor spre satele Aștileu și Peștere, 

ci altul pentru Chistag). La viituri, surplusul de apă deversează peste acest baraj și, reluându-și 

traseul natural (prin peșteră), iese la suprafață într-o vale adâncă cu numeroase praguri și 

marmite. După circa 250 m, valea se lărgește brusc, iar cursul de apă pătrunde în canalul de 

aducțiune al hidrocentralei din apropiere. Această peșteră a fost generată de apele captate în 
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subteran în depresiunea de la Călățea (ponorul văii Mnierea), prin pierderile din Valea Poienii 

și Valea Peștișelului, aferente în cadrul bazinul hidrografic al râului Topa. 

Peștera Igrița (Peștera Igretu) se află la sud-vest de satul Peștera, în partea superioară 

a abruptului care flanchează spre sud Depresiunea Vad – Borod. Aceasta prezintă o deosebită 

importanță paleontologică, biospeologică și arheologică. Adăpostește un depozit fosilifer care 

consistă în faună pleistocenă, ce aparține ursului de peșteră (Ursus spelaeus), hienei de peșteră 

(Hyaena spelaea), lupului de peșteră (Canis lupus), leopardului de peșteră (Falis pardus) și 

altor animale contemporane acestora. Întregul cavernament se denotă sub forma unui labirint 

de galerii de mari dimensiuni, formate în regim freatic, de-a lungul unei fisuri. Acest fapt este 

atestat de multe cupole de coroziune, de ramificarea galeriilor în unghi drept sau de închiderea  

cu un unghi foarte ascuțit, iar, astfel, a fost numită monument natural speologic. 

Fig. 7. Platoul carstic Igret (a) și Peștera Pișnița (b) 

(sursa fotografiilor : http://leosuteu.go.ro/ture/articol.php?index=254) 

Peștera Pișnița (Peștera Chișnița) este situată în abruptul ce se la înalță la sud de satul 

Peștere. În fața intrării, pe suprafața unui mare con de travertin, este o gospodărie țărănească și 

stația de tratare și de distribuire a apelor, captate în peșteră, în localitatea Peștere. Amenajările 

în acest scop datează din anul 1958. În perioadele de secetă îndelungată, lacul subteran seacă 

aproape total, iar la viituri surplusul de apă deversează peste barajul de la intrare și, curgând 

spre vechea albie, traversează conul de travertin până pe latura de nord a sa unde formează o 

cascadă de peste 10 m înălțime. La baza acesteia se găsește un izvor carstic, deținând caracter 

permanent, amenajat de localnici spre alimentarea cu apă. Un izvor similar se află și pe latura 

de est a conului de travertin, ceea ce dovedește că apele subterane din peșteră tind să coboare 

înspre nivele tot mai inferioare. Peștera Pișnița (amenajată în scop hidrografic, pentru care este  
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închisă cu un grilaj metalic și o plasă de sârmă) poate fi vizitată doar în anumite condiții și 

cu aprobările necesare. Până în prezent, peștera e cunoscută pe o lungime ce însumează 350 m. 

Peștera Potriva e situată pe Valea Mnierei și are o lungime de aproximativ 3800 m, 

fiind situată în extremitatea de vest a depresiunii de captare carstică de la Călățea, acolo unde 

dispare în subteran cursul de apă al Văii Mnierea. Peștera se află în capătul grădinii familiei 

,,Potriva” de unde și numele peșterii. 

Fig. 8. Peștera Potriva : a. Intrarea și infiltrarea văii Mnierea (b)  

(sursa fotografiilor : https://www.speologie.org/pestera-lui-potriva) 

1.3. Caracteristicile climei 3 

Așezarea geografică a comunei Aștileu, în partea de nord-vest a țării, o încadrează sub 

influența maselor de aer oceanice, ceea ce determină un climat continental moderat. Așezarea 

acestei comune în depresiunea Vad – Borod, orientarea culmilor Munților Pădurea Craiului și 

Plopișului pe direcția est-vest și larga deschidere spre Oradea, conferă anumite particularități 

circulației maselor de aer, iar dispunerea reliefului pe verticală va impune etajarea, în același 

sens, a valorilor elementelor climatice.  

Având în vedere datele de la stația meteorologică Borod rezultă că temperatura medie 

este de 11,90C în zona depresionară, scade spre 8 – 100C în zona de podiș, ajungând chiar spre 

valori de 6 – 80C în spațiul montan. Cele mai ridicate temperaturi medii lunare se vor înregistra 

în lunile iulie – august (18,70C), iar cele mai mici în lunile ianuarie – februarie (-4,50C). Vom 

consemna, de asemenea, următoarele : 

- temperatura maximă absolută înregistrată la Aștileu prin 31 iulie 1953 a fost de 380C; 

- la Aștileu, Peștere și Chistag primul îngheț are loc în prima decadă a lunii octombrie, 

iar ultimul îngheț poate fi în primele zile ale lunii mai. Tot aici arătăm că-n an numărul zilelor  

                                                           
3 Todoca Ioan, ,,Monografia comunei Aștileu”, 2003, Editura Tradiție, București, p. 8 – 10  
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cu îngheț poate ajunge la 130 – 140 de zile, iar la Călățea poate fi chiar spre 150 – 160 de zile; 

- în legătură cu gradul de saturare a aerului cu vapori de apă, vom arăta că valorile cele 

mai ridicate se înregistrează în sezonul rece (toamna 20 – 30% și iarna 40 – 45%), iar cele mai 

mici în sezonul cald (primăvara 15 – 25% și vara 10 – 15%); 

- nebulozitatea este la Aștileu de 5,9, iar numărul mediu anual de zile în care cerul este  

acoperit de nori este de 80 – 100 de zile, iar al zilelor însorite e de 140 – 160. 

(programul de execuție Microsoft Excel, pachetul Office 2013) 

La Aștileu și Chistag cantitatea medie anuală de precipitații este de 723,9 mm, iar spre 

Călățea media e ceva mai ridicată. Luna cu cea mai mare cantitate medie anuală de precipitații 

este iunie (123,7 mm), iar luna cu cea mai mică cantitate medie de precipitații e martie (28,2 

mm), iar media precipitațiilor ce cad toamna este de 127 mm. 

Prima ninsoare la Aștileu e semnalată în a doua jumătate a lunii noiembrie, iar stratul 

de zăpadă se formează, de obicei, în luna decembrie. Numărul zilelor cu ninsoare variază-ntre 

20 – 25 de zile pe an. Grosimea stratului de zăpadă e în general mică, între 15 – 20 cm. Stratul 

de zăpadă poate atinge grosimea de 30 – 35 cm în iernile mai groase, iar la Călățea stratul de 

zăpadă e de circa 1 m, cu nămeți pe creste și în zonele înalte. 

În privința regimului vânturilor vom zice că-n cea mai mare parte a anului, comuna se 

găsește sub influența circulației zonale din vest și nord-vest. Sunt prezente la Aștileu și unele 

fenomene atmosferice cum ar fi : ceața, bruma, aversele de ploaie însoțite de grindină etc., iar 

prima brumă apare în luna octombrie, dar uneori chiar și în septembrie. Ceața se produce prin 
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sezonul rece al anului, din condițiile răcirii nocturne a suprafeței active. Numărul mediu anual 

al zilelor cu ceață e de 32 în decursul unui an. 

 

Fig. 10. Valea Mnierea la Călățea : a. Sezonul rece, b. Sezonul cald 

 

1.4. Aspecte hidrografice 4 

a) Apele curgătoare care străbat teritoriul comunei sunt Crișul Repede (care separă 

comuna Aștileu de comuna Lugașu de Jos), cu afluenții, de la izvor către vărsare, Râciu (care 

separă comuna de orașul Aleșd în nord-est) și Pintea (curs de apă ce izvorăște din Peștera de la 

Aștileu, urmează cursul canalului de fugă din satul Aștileu până în dreptul gospodăriei familiei 

Cozac, cotind către vest, urmând a trece prin Chistag înainte de vărsarea în Crișul Repede). În 

partea sudică a unității administrativ-teritoriale apar cursurile de apă ce sunt tributare bazinului 

hidrografic al Crișului Negru : Valea Poienii (afluent de dreapta al cursului de apă Topa, care 

se varsă pe partea dreaptă în Holod, afluent de dreapta al Crișului Negru) și Blajul (ce se varsă 

ca afluent de dreapta direct în Holod). 

În legătură cu nivelurile hidrografice și de debit zicem că pe Crișul Repede apar viituri 

de iarnă, cu prepoderență în luna februarie, fără a le exclude însă pe cele din decembrie și din 

ianuarie. Apariția acestora este legată de topirea, într-un timp scurt, a zăpezii, cât și de căderea 

de precipitații abundente, mai ales sub formă de ploaie sau lapoviță. Marile niveluri ale apelor 

aferente Crișului Repede apar în lunile martie și aprilie, iar niveluri mai scăzute vara, mai ales 

în august, iar, în principal, toamna apele Crișului Repede vor avea nivele scăzute. 

                                                           
4 Todoca Ioan, ,,Monografia comunei Aștileu”, 2003, Editura Tradiție, București, p. 10 – 15 
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Fig. 11. Valea Pintea din centrul satului Chistag :  

a. O punte (pod pietonal) și un pod rutier consolidat (11b) 

Cele mai mari inundații de pe Crișul Repede din secolul trecute au fost acelea din anii 

1925, 1932, 1942, 1953, 1955, 1962 și 1967. Ele s-au soldat cu mari pierderi de ordin material 

pentru locuitorii așezărilor dispuse în luncă, inclusiv pentru cei din Chistag. În 1962, 2 viituri 

succesive (prima în 31 martie, iar a doua în 6 aprilie) au provocat inundații mari grație topirii 

bruște a zăpezii și a unor ploi calde. Cota maximă de miră a primei viituri era la postul Vadu-

Crișului de 278 cm, în 1 aprilie, iar la a doua viitură de 237 cm, în 7 aprilie. Spre înlăturărarea 

inundaților pe Crișul Repede, în secolul trecut au fost luate unele măsuri. În 1953 s-a construit 

la Vadu-Crișului un baraj mic, fără lac de acumulare, de la care pe terasa a treia (T3) pornește 

un canal de 12 km, spre microhidrocentralele Aștileu I (edificată în 1954, cu o putere instalată 

de 2 MW) și Aștileu II (construită între anii 1979 și 1982, tot de 2 MW). 

Fig. 12. Microhidrocentralele Aștileu I (a) și Aștileu II (b) 

Valea Mnierei își are izvorul în satul Tomnatic, la Vălăul Lichii. Aceasta prezintă un  
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curs destul de lung, de 15 km, pe un platou calcaros, cu o mulțime de repezișuri și porțiuni ce 

sunt înguste și sub formă de chei. Valea Mnierei se bifurcă în momentul când intră în subteran 

(intrarea în Peștera Potriva). O parte iese la suprafață din Peștera Pișnița, de unde e captată de 

uzina de apă din satul Peștere (când este supraplin în această uzină de apă, în principal vara, se 

formează Cascada Dașa, cu o cădere de apă de 10 m), iar scurgerea torențială străbate ulterior 

satul Peștere, cotind către vest (vărsându-se în valea Pintea în satul Chistag). Cealaltă parte a 

văii scursă în platoul carstic iese din Peștera de la Aștileu, ajungând în canalul de fugă. 

Fig. 13. Canalul de fugă Vadu Crișului – Aștileu de 15 km :  

a. În amonte de MCH Aștileu I, b. În aval de MCH Aștileu I 

b) Lacul de acumulare Lugașu de Jos (dat în folosință în anul 1989) are suprafața de 

aproape 10 km2 și e la 200 m altitudine, iar centrala hidroelectrică o putere de 18 MW. 

 

Fig. 14. Lacul Lugașu de Jos : a. Crișul Repede în aval de lac, b. O vedere aeriană 

(sursa fotografiilor : http://www.ape.bihor.ro/index.php?idmenu=146&vanzari=146) 
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Harta realizata de Chertes Razvan  

 

Figura 15.  

Hidrografia 

comunei Astileu 
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c) Apele subterane 

Apele freatice sunt cantonate în comuna Aștileu mai ales în depozitele de luncă și de 

terasă. Adâncimea lor e de 0,5 m, ajungând uneori până la 3 m, iar în sectoarele de terase ale 

Crișului Repede aproximativ de 6 – 8 m. Apele de adâncime se află cantonate prin unitățile și 

subunitățile alcătuite din roci poroase permeabile și roci de tipul calcarelor și gresiilor, iar în 

cadrul Munților Pădurea Craiului (respectiv Podișul Zece Hotare, unde se află și satul Călățea) 

va apărea o rețea subterană. 

1.5. Caracteristicile biopedologice 5 

a) Inventarul floristic al comunei Aștileu are 1523 de specii, dintre care 756 specii de 

valoare însemnată, inclusiv o serie de rarități de o deosebită importanță fitogeografică. Gradul 

accentuat de umanizare a Depresiunii Vad – Borod a dus la modificări esențiale în ce privește 

vegetația comunei Aștileu. Ca urmare avem suprafețe relativ restrânse acoperite cu păduri de 

fag și mai puțin de gorun și cer. În cadrul comunei, în funcție de relief, climă și soluri, se vor 

întâlni următoarele asociații vegetale : păduri de fag, păduri de amestec (de fag, cer și gorun), 

vegetație de luncă ori pășuni și fânețe naturale. 

Pădurile de fag (făgetele) ocupă 95% din totalul pădurilor din comună. Aici lipsește 

stratul de arbuști ori este slab reprezentat în luminișuri. Alături de fag întâlnim și alte foioase : 

carpen, tei, frasin, ulm și jugastru. Stratul inferior al ierburilor cuprinde : macrișul iepurelui, 

ferigi, mușchi, rogoz, ghiocei, brânduși, viorele etc. În luminișuri predomină : cornul, alunul, 

sângerul, murul (fig. 14a) și ghimpele. Pădurile de amestec (de fag, cer și gorun) se vor găsi 

rar în cadrul comunei. Sunt foarte bine reprezentate aici tufișurile, alcătuite din diferite specii : 

sângerul, mărul, alunul, lemnul câinesc, măceștul, porumbarul, murul, socul, părul pădureț etc. 

Fig. 16. Specii vegetale : mur (a) și plop (b) 

                                                           
5 Todoca Ioan, ,,Monografia comunei Aștileu”, 2003, Editura Tradiție, București, p. 16 – 19 
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Covorul vegetal al luncilor și văilor va prezenta o diversitate mare în ceea ce privește 

vegetația ierboasă și aceea lemnoasă. Vegetația ierboasă este reprezentată prin pipirig, festuca 

pratensis, agrostis etc. În locuri cu exces de umiditate se află chiar trestia și papura. Vegetația 

lemnoasă este alcătuită din esențe moi. Aici se află asociații de sălcele, răchitișuri, aninișuri, 

plop (fig. 14b) și soc. Pentru a se putea evita băltirea apelor și revărsarea peste fânețe, la cele 

mai neînsemnate ploi, ar trebui săpate canale de scurgere a apei, readâncite și curățate. Astfel 

de situații apar atât la Chistag, cât și la Aștileu. 

Pășunile și fânețele naturale ocupă în cadrul comunei o suprafață care depășește 2550 

de hectare. Mari suprafețe ocupate altădată de păduri au fost transformate în fânețe naturale, 

pășuni și chiar terenuri arabile. Fânețele naturale sunt răspândite în satele Peștere și Călățea, 

unde alternează în funcție de sol și relief cu terenuri arabile, pășuni și păduri. În satul Aștileu 

fânețele naturale se găsesc de-a lungul unor văi. Pășunile se întâlnesc pe terenurile din stânga 

Crișului Repede la Chistag și Aștileu. Sunt și pășuni neîntreținute, cu un randament scăzut, pe 

care au crescut spini și mărăcini. În cadrul acestora predomină speciile de festucă, păpădie etc. 

Fig. 17. Fânețe (a) și pășuni (b) naturale  

b) În ce privește faunistica, speciile de pe teritoriul comunei vor fi de natură central- 

europeană, asiatică și est-europeană. În peșterile din comuna Aștileu s-au descoperit urme de 

animale foarte vechi, de exemplu : molarii de Ursus spelaeus, resturi de pisică sălbatică, vidră, 

cerbi etc., iar în raport cu configurația reliefului și dispunerea vegetației în comuna Aștileu se 

disting fauna zonei împădurite, a șesului depresionar și cea acvatică. 

În păduri sunt o serie de animale mari, însemnate pentru carnea și blănurile lor, dintre 

care menționăm : mistrețul (fig. 16a), căpriorul, iepurele (fig. 16b), vulpea, veverița etc. Între 

păsări avem : ciocănitoarea, coțofana, cucul, sturzul de vâsc, pițigoiul, turtureaua, porumbelul  
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sălbatic, cioara, uliul etc. Din fauna insectelor vătămătoare avem : fluturi a căror omizi se vor 

hrăni cu frunzele copacilor, cărăbușii etc. Se găsesc și melci, reptile, arici și șoareci de pădure.  

Refertiror la fauna șesului depresionar vom arăta că folosirea substanțelor chimice și 

mecanizarea duc la distrugerea faunei. Vara abundă aici insectele : lăcustele, cosașii, greierii, 

furnicile, buburuzele, gândacul de Colorado, fluturii etc. Către această zonă sunt caracteristice 

rozătoarele : șoarecii și șobolanii. Se ivesc și țiparul și reptile ca șerpi și șopârle. Păsările sunt 

destul de numeroase : graurul, ciocârlia, prepelița, pitpalacul și berzele. Din fauna acvatică 

amintim : lostrița, mreana, păstrăvul, lipanul și știuca. Tot în apă apar țiparul și șarpele de apă. 

c) Principala însușire a solului, adică a părții afânate a litosferei, este fertilitatea. Ca 

urmare a varietății formelor de relief, avem în comună mai multe tipuri de sol. Astfel, solurile 

brune aflate în diferite stadii de podzolizare cuprind aproximativ 70% din teritoriul comunei, 

iar cele de luncă aflate în diferite stadii de gleizare vor ocupa 12% din suprafață, iar 18% este 

cuprinsă în soluri brune și negre de fâneață. Pe platoul Zece Hotare solurile caracteristice 

sunt rendzinele, soluri de culoare neagră-brună și chiar brun-roșcată, bogate în humus. 

 

Fig. 18. Faună (a. Mistrețul și b. Iepurele) și soluri (c. Aluvial și d. Rendzinic)  
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2. Aspectele istorice și economice 

2.1. Date istorice ale comunei Astileu 6  

Comuna Aștileu are în componență patru sate. În ordinea atestării lor scrise, aceste sate 

sunt : Chistag, Aștileu, Călățea și Peștere. De la începuturile lor, aceste sate au fost locuite de 

români, la fel ca de altfel întreaga zonă unde este așezată comuna. Pe lângă documente scrise 

ne arată acest fapt microtoponimia ori antroponimia. 

Prima atestare scrisă a localității Chistag datează din anul 1075. Printr-un act de danie, 

redactat în limba latină, regele Geza II al Ungariei, dăruiește Mănăstirii Gran din Slovacia, în 

anul 1075 câteva sate din Bihor, între care și Chistagul, numit atunci Willa Quest. Chistagul, 

cât și celelalte localități menționate în actul amintit, erau sate închegate și vechi, din moment 

ce constituiau obiectul unei danii atât de importante. Acest document se impune atenției, căci 

este primul în care se vorbește despre Bihor. În anul 1220, în documente, Chistagul e denumit 

Villa Questest. Spre deosebire de numele inițial, cea de Willa Quest, apar 2 schimbări : Willa 

este scris cu ,,V” simplu și nu-n dublu V, adică cu ,,W”. La denumirea inițială de Quest s-a mai 

adăugat silaba ,,est” devenind astfel ,,Questest”. Intervenind schimbări în scriere, în anul 1336 

numele Chistagului e ,,Kwesd”. Această denumire e mult mai apropiată de prima lui denumire. 

Fig. 19. Satul Chistag : a. O pajiște, b. Casă tradițională 

În anul 1341 apare pentru prima dată sub denumirea de Keszteg. S-a adăugat, pentru a 

fi rezonanța mai ,,corespunzătoare”, ,,eg” și, astfel, denumirea în maghiară a acestei localități 

a devenit Keszteg, care s-a menținut până în zilele noastre. De la denumirea folosită de către 

autorități s-a ajuns la numele Chistag al băstinașilor. 

În 1692 Chistagul este prediu. În conscrierea din anul 1692 apare ca fiind ,,pustiu din  

                                                           
6 Todoca Ioan, ,,Monografia comunei Aștileu”, 2003, Editura Tradiție, București, p. 27 - 34 
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vremuri imemorabile”. În 1712 aparține lui Ștefan Barlok, iar prin 1713 principelui Andrei de 

Calocea. Între 1719 – 1720, aparținea Episcopiei Romano-Catolice din Oradea. 

În ordinea atestării urmează localitatea Aștileu. Prima atestare documentară este din 

anul 1335 sub denumirea de Uskeleu făcând parte din domeniile Czibak și Eszthari. Izvoarele 

native maghiare spun despre Aștileu (Eskulo) ca fiind localitatea în care s-a depus jurământul 

părților după acceptarea încuscririi lui Arpad, conducătorul ungurilor, cu ducele Menumorut, 

prin căsătoria unuia dintre fii lui Arpad cu una din fiicele lui Menumorut. ,,Eskulo” în limba 

maghiară înseamnă ,,loc de jurământ”. O altă versiune este aceea că denumirea, în maghiară, a 

localității Aștileu își deține originea de la numele primului nobil care a primit ca danie această 

localitate. Băștinașii și-au botezat așezarea, unde trăiau, cu numele de Aștileu.  

Altă atestare documentară este din 1341, sub numele Wskwlew, când fii lui Czibak fac 

o împărțire a moșiilor, lui Nicolae revenindu-i Wskwlew și Keszteg. Conscrierea din 1552, ce 

a fost întocmită de habsburgi în scopuri financiare, atestă în Aștileu existența a 6 porții care au 

aparținut văduvei Wollfgang Eszthary. Cu acest prilej se înregistrează pe teritoriul comunei de 

azi satele Also Eskulo (Aștileul de jos) și Felso (Aștileul de sus). În conscrierea din anul 1692, 

localitatea Aștileu e menționată greșit ca fiind pustie încă din vremuri imemorabile, iar în anul 

1712 e dată atât Fiscului regal, cât și lui Wollfgang Orosz și Ștefan Barlok. În 1713 și 1719 îi 

aparține lui Ștefan Barlok, iar în 1720 a fost a lui Adam Boronkay. În conscrierea comitatului 

din anul 1713 se găseau 18 familii de iobagi și 5 frați și fii de peste 16 ani. 

Fig. 20. Fabrica de cărămizi refractare în 1901 (a) și 1948 (b) 

(sursa fotografiilor : http://www.heliossa.ro/istoric.html) 

A treia localitate a comunei Aștileu este Călățea. Societatea alohtonă a denumit de la 

început așezarea în care locuia ,,Călățea”, denumire care s-a păstrat până în zilele noastre, iar, 
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pornind de la această denumire, oficialitățile maghiare i-au spus localității Kalotha. Satul este 

atestat în 1475 sub denumirea de Kalotha (în limba maghiară) aparținând famililor Csaky și 

Dragfi. Face parte apoi din domeniul Țețchea al familiei Czibak ca fiind locuită de români. În 

1552 aparține văduvei Wollfgang Eszthary când împreună cu localitățile Chistag, Ortiteag și 

Aștileu numără 6 porții. În conscrierea din 1692 localitatea Călățea este omisă. În 1712, satul 

aparține Fiscului regal și lui Gheorghe Szenasy, urmând ca între 1719 și 1720 cea mai mare 

parte a localității să aparțină Fiscului regal și doar o mică parte lui Sigismund și Iosif Szenasy, 

iar în anul 1753 în sat erau 10 familii de iobagi, cât și 5 frați și fii de peste 16 ani. 

Fig. 21. Satul Călățea : a. Gospodărie tradițională, b. Strada principală 

Satul Peștere apare pentru prima dată în documente în 1692 cu denumirea de Beștele 

(Peștere) ca localitate ,,pustie din vremuri imemorabile”. Ulterior e trecută în documente sub 

denumirea de Peștere. În 1712 – 1713 și 1719 aparține Fiscului regal și lui Iosif Szenasy. În 

conscrierea comitatului din 1753 apare ca fiind locuit de 18 familii de iobagi plus 9 frați și fii 

peste 16 ani. Denumirea localității Peștere a fost schimbată în mai multe rânduri. Înclinăm să 

credem că toponimul dat în 1552 unei părți a așezării Aștileu de Felso Eskulo (Aștileul de sus) 

ar fi desemnat, de fapt, localitatea ce după 1692 s-a numit Peștere. În recensământul din 1900 

a fost înregistrată cu denumirea de Peștere, pentru ca în 1902 să o găsim în documente având 

denumirea de Uregeș (Grotă în limba română). La recensământul din 1910 este înregistrată cu 

numele de Korosbarlang (în românește Peștera Crișului). Băștinașii au numit-o de la început 

Peștere, denumire care provine de la peșterile de pe terasa pe care și-au ridicat primele așezări. 

În trecut fiecare așezare (sat) avea statut de comună (Kozseg), fiecare comună (sat) își 

avea conducere proprie : jude, jurați, sfatul bătrânilor etc. În urma reformelor inițiate de Maria 

Tereza comunele ce aveau putere economică își angajau un notar ce întocmea bugetul comunei,  
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ținea evidența realizării veniturilor și a cheltuielilor acestora etc. Comunele (satele) cu putere 

economică mai mică și ce nu erau dispuse la distanțe prea mari își angajau împreună notarul, 

astfel apărând notariatele cercuale (korjeggyzoseg). Cu privire la comuna Aștileu cele 4 sate 

(Peștere, Aștileu, Călățea și Chistag) au alcătuit împreună Notariatul Cercual Peștere. Aceste 

notariate cercuale se vor menține până la organizarea teritorială din 1950, iar după desființarea 

notariatelor cercuale locul lor a fost luat de către comuna formată din mai multe sate, iar locul 

Notariatului Cercual Peștere l-a luat comuna Peștere, care cu timpul își va schimba și numele 

cât și centrul administrativ la Aștileu, ajungându-se astfel spre actuala comuna Aștileu. 

Fig. 22. Satul Peștere : a. Vedere aeriană, b. O fostă carieră de calcar compact 

2.2. Agricultura 7  

Agricultura se află într-o situație de declin, determinată de : fragmentarea excesivă a 

proprietății (gospodăriile de subzistență fiind predominante), dotarea slabă cu mașini ș-utilaje, 

situația precară a infrastructurii rurale, folosirea redusă a îngrășămintelor chimice sau naturale 

și a pesticidelor, degradarea solului, deficitul cronic de resurse financiare, respectiv lipsa unui 

sistem de credite agricole. 

Din perspectiva amenajării teritoriului și a planificării spațiale, spațiul antropic al 

comunei Aștileu e supus proceselor intense de deteriorare prin erodarea calităților tradiționale 

și întârzierea racordării la tendințele europene de modernitate sustenabilă. Situația actuală va 

încorpora efectele pe termen lung ale ingineriei socio-spațiale cumulate prin cele 4 decenii de 

regim comunist ultra-centralizat prin intervenții agresive asupra capitalului natural, extinderea 

suprafețelor agricole din distrugerea unor ecosisteme (fig. 23a), concentrarea investigațiilor în 

proiecte industriale de dimensiuni imense. S-au adăugat, după 1990, consecințele caracteristice 

                                                           
7 Strategia de Dezvoltare Rurală Durabilă a comunei Aștileu 2014 – 2020, p. 36 - 38 



 

25 
 

unei perioade de tranziție care a adus declinul socioeconomic al comunei. 

Fig. 23. Terenuri degradate în Chistag (a) și livezi de prune în Peștere (b) 

În comună a existat o societate de prestări servicii și lucrări agricole SC Agromec SA, 

ce avea în dotare tractoare și mașini agricole. Comuna s-a bucurat și de prezența unei firme cu 

profil de comerț, SC Fructexprod SA, o societate ce venea în ajutorul comunei și a satelor cu 

valorificarea legumelor și fructelor pe piața internă ori la export. Între satele Aștileu și Chistag 

(pe partea dreaptă a drumului județean 108I) se găsește un depozit de masă lemnoasă. 

Tabel 1. Analiza paralelă a unor indicatori agricoli  

(sursa datelor : Recensămintele Agricole din 2002 – 2003 și 2010) 

 2002 - 2003 2010 

a) Nr. de tractoare 48 121 

b) Nr. capete de bovine 1004 856 

c) Nr. capete de porcine 845 1079 

d) Nr. capete de ovine 601 634 

e) Nr. capete de păsări 11.600 9641 

Suprafața agricolă a comunei Aștileu (conform datelor Recensământului Agricol din 

2010) este de 3550 ha, aceasta reprezentând 60,37% din totalul fondului funciar (care este de 

5880 ha), dintre care : terenuri arabile (1449 ha), pășuni (1575 ha), fânețe (457 ha) și livezi (19 

ha). Valorile indicate de recensământul anterior (2002 – 2003) indică o suprafață agricolă de 

3661 ha, dintre care suprafața arabilă este de 1446 ha, suprafața pășunilor de 1713 ha, arealul 

ocupat de fânețe de 496 ha, respectiv suprafața livezilor (figura 21b) a fost 6 ha. 
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Vegetal Strateg este o companie care are drept obiect principal de activitate comerțul 

cu ridicata al fructelor și legumelor. Aceasta deține punctul de lucru în satul Chistag, găsindu-

se la numărul 124 C (pe partea dreaptă a drumului județean 108I, sensul dinspre satul Aștileu, 

înainte de MPS Diesel), spațiu format dintr-o clădire de birouri și o hală dublă. 

Fig. 24. Punctul de lucru al Vegetal Strateg : a. Clădirea de birouri,  

b. O hală dublă unde se desfășoară procesul de depozitare și procesare 

Această companie, administrată de domnul Vancea Daniel, și-a deschis acest punct de 

lucru în anul 2015 și comercializează, în general, rădăcinoase (cartofi, morcovi, ceapă, țelină), 

aduse din import, din state de pe continentul european (ex. Germania, Franța, Belgia, Olanda, 

Austria etc.). În cadrul halei de la Chistag se regăsește toată gama disponibilă pentru stocul de 

mărfuri (motostivuitor și transpalet electric), această hală fiind împărțită în trei compartimente 

(spațiul stocare propriu-zis, o cameră de feliere și ambalare, alături de frigider). 

 

Fig. 25. Compartimentele halei Vegetal Strateg : a. Spațiul de  

depozitare propriu-zis, b. Un frigider aflat în partea de nord-est a depozitului 
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Fig. 26. Utilaje ale Vegetal Strateg : a. Transpalent electric  

în camera de preparare și ambalare, b. Motostivuitor 

Piața de desfacere cuprinde alte puncte de vânzare en-gros, o gamă largă de restaurante 

din municipiul Oradea (ex. Rosecas, Due Fratelli etc.), cât și cantine publice. 

Fig. 27. Piața sa de desfacere : a. Restaurant Rosecas Oradea (un burger  

de vită homemade, b), c. Pizzeria Due Fratelli Oradea (panino burger, d) 

(sursa fotografiilor : https://www.facebook.com/) 
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Harta realizata de Chertes Razvan  

Figura 28.  

Utilizarea 

terenurilor (2012)  
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Fig. 29. Efective de animale din cadrul comunei :  

a. Ovine (cătunul Poiana Cornet), b. Bovine (satul Chistag) 

 c. Păsări (satul Aștileu), d. Porcine (satul Călățea)  

2.3. Activitatile industriale 

2.3.1. SC Helios SA Aștileu 8 

Firma SC Helios SA Aștileu provine din fabrica ,,Hephaistos”, înființată în anul 1885 

care producea var, cărămidă roșie și țiglă. În anul 1948, fabrica trece în proprietatea statului, an 

în care începe fabricarea de cărămizi refractare, folosind argila din zonă, extrasă cu mijloacele 

proprii. Arderea cărămizilor se realiza cu două cuptoare Hoffman, utilizând drept combustibil 

cărbunele inferior. În anul 1958 se construiesc gazogenele spre producerea gazului de gazogen 

folosit la arderea cărămizilor refractare în locul cărbunelui, adaptându-se în fel corespunzător 

și cuptoarele Hoffman. În anul 1963 se execută lucrări de modernizare a liniilor de macinare – 

preparare amestec. Între anii 1969 – 1970 apare o secție de samotizare dotată cu două cuptoare 

rotative, crește și se modernizează secția de cărămizi prin realizarea de macinare amestec, prin 

dotarea cu 4 prese mecanice și una hidraulică, cât și crearea cuptorului tunel. 

                                                           
8 http://www.heliossa.ro/ 
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În anul 1973 se diversifică structura de fabricație prin asimilarea în fabricație a plăcilor 

termoizolatoare pentru lingotiere, pe cuptorul Hoffman II. În 1980 întreprinderea asimilează în 

fabricație plăcile silicioase permeabile spre căptușirea distribuitoarelor de la turnarea continuă 

a oțelurilor, iar în perioada 1980 – 1982 s-a făcut și dat în funcțiune o nouă secție de fabricație 

a plăcilor termoizolatoare. În 1983 se înlocuiește cuptorul Hoffman nr. 1 cu un cuptor tunel de 

ardere a cărămizilor refractare și se dă în exploatare secția de fabricație a nisipului peliculizat 

și a plăcilor silicioase permeabile. În perioada 1987 – 1988 se dă în funcțiune cuptorul tunel nr. 

3 și secția aferentă pentru fabricarea materialelor antiacide. 

Fig. 30. Scurt istorc Helios SA : a. Angajații fabricii de cărămizi 

refractare în anul 1960, b. O fotografie cu poarta vestică a fabricii 

(sursa fotografiilor : http://www.heliossa.ro/) 

Între 1992 și 1993 se trece de la arderea cu gaz de gazogen spre arderea cu combustibil 

lichid, păcură, ceea ce duce la desființarea secției Gazogen. În 1993 se asimilează în fabricație 

cărămizile pline de construcții prin procedeul semiuscat și blocurile ceramice, ce grație cererii 

de piață au o pondere importantă între produsele realizate. În 1998 unitatea se privatizează, iar 

noua conducere pune în aplicare strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung, ce sunt bazate 

pe diversificarea producției, costuri de fabricație reduse, intrarea pe piețele străine – conform 

principiilor corespunzătoare economiei de piață capitaliste.  

Compania Helios SA Aștileu produce următoarele produse pe piața internă sau pentru 

export : materiale refractare, betoane refractare, refractare antiacide, materiale de construcții, 

decorative, grill-uri ceramice și sisteme de coșuri de fum, iar pe lângă activitatea de producție, 

comercializează utilaje și echipamente second-hand din industria materialelor de construcții, 

cărămizi speciale, gresie și faianță din Italia, iar firma e cotată la bursă. 
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Fig. 31. Activitatea de producție : a. Sistem de coș de fum, 

b. Grill ceramic, c. O biserică zidită cu materiale ale Helios 

(sursa fotografiilor : http://www.heliossa.ro/galerie.html) 

2.3.2. Holcim SA Chistag 9 + 10 

Combinatul de lianți și azbociment Aleșd, înființat în anul 1968, a determinat, fără 

îndoială, declararea Aleșdului ca și oraș. Bihorul devine producător al unui prețios material de 

construcții prin acest combinat. L-a avut ca director un timp pe inginerul Gheorghe Bulinschi, 

iar din aprilie 1969 s-a scris demarajul, pe platoul întins de pe dealurile Subpietrii. Cercetările 

geologice au identificat prin proximitatea Aleșdului mari rezerve de argilă și calcare. Dealurile 

Subpietrii și de la Valea Hotarelor ofereau reale soluții de valorificare. În zona Aleșdului exista 

mână de lucru, dar și posibilitatea construirii de căi ferate, rețele de apă potabilă și industrială, 

de curent, racorduri la drumul național. 

Astfel, prima șarjă de ciment a fost realizată aici în aprilie 1971. Se mai fabricau var și 

plăci de azbociment pentru constructorii din județul Bihor, inclusiv din alte județe : Arad, Satu  

                                                           
9 http://www.istorielocala.ro/index.php?option=com_k2&view=item&id=475:industria-materialelor-de-

construc%C5%A3ii-in-crisana&Itemid=201 
10 https://www.holcim.ro/ro 
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Mare, Sălaj, Timiș, Maramureș, Galați și Constanța. O imensă parte din producția de ciment a 

combinatului era trimisă în Ungaria, Cehoslovacia, Iugoslavia și U.R.S.S., iar plăcile de ciment 

se exportau în R.D.G. Asigurarea produselor de bună calitate se făcea de la carierele de piatră, 

în timp ce transportul de materii prime se efectua la început cu mașinile, iar ulterior pe banda 

transportatoare de peste 3 km lungime. În octombrie 1973, alături de produsele tradiționale se 

pun în funcțiune 2 linii de plăci ondulate din azbociment, cu o capacitate de 8 milioane de m2 

pe an, cu o linie tehnologică care produce plăci ondulate de azbociment cu profil geometric. 

Fig. 32. Grupul Holcim : a. Fabrica de ciment de la Chistag,  

b. Cariera de calcar de la Subpiatră (din comuna Țețchea) 

(sursa fotografiilor : http://vizitadelucru.ro/vizita-de-lucru-la-holcim-alesd/#lightbox[group-

6121]/2/) 

Grupul Holcim a achiziționat fabrica de ciment în vara anului 2000. Aceasta utilizează 

pentru producerea cimentului două cuptoare cu capacitate de 800 de tone pe zi, clincherul făcut 

fiind apoi măcinat și amestecat cu componenții minerali în cadrul morii de ciment. Specialiștii 

grupului studiază modalitățile de creștere a eficienței procesului de fabricație a cimentului și, 

în același timp, de îmbunătățire a protecției mediului înconjurător, întrucât după achiziționarea 

fabricii de către grupul Holcim s-au făcut investiții de peste 70 milioane de euro, fabrica fiind 

cea mai modernă fabrică de ciment din România. În 2015 s-a finalizat procesul de fuziune între 

grupurile Holcim și Lafarge, în decursul căruia a fost creat grupul LafargeHolcim, noul lider în 

industria materialelor de construcții la nivel global. 

Compania Holcim SA Chistag produce următoarele produse : ciment și lianți (la sac și 

la vrac), betoane (din gama Premium sau Ultra), respectiv alte produse cum sunt : agregatele, 

filerele de calcar, cât și calcar compact de carieră. 
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Fig. 33. Produsele Holcim : a. Câțiva lianți specifici pentru zidărie,  

tencuială și șape, b. Betoane cu agregate expuse spre proiecte cu stil,  

c. Ciment Structo Plus 40 kg (sac ținut de Gianina Corondan), d. Șape ușoare 

(sursele fotografiilor : https://www.holcim.ro/ro/produse-si-servicii, 

http://vizitadelucru.ro/vizita-de-lucru-la-holcim-alesd/#lightbox[group-6121]/3/) 

Fig. 34. Serviciile alternative  : a. O imagine cu depozitul de materiale  

și podul rulant Hidroelectrica, b. O parcare amenajată angajaților fabricii 
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2.3.3. Capitalist Prodcom SRL Aștileu 11 

Societatea s-a înființat în 1994, dar actuala linie de dezvoltare a fost începută în 2002, 

când obiectul principal de activitate au devenit construcțiile, în principal pe piața construcțiilor  

civile (fig. 35a), industriale (fig. 35b și fig. 35c) și inginerești (fig. 35d), realizând o varietate 

extrem de largă de lucrări către autoritățile locale. 

Fig. 35. Portofoliul de lucrări al Capitalist Prodcom : a. Clădirea laboratoarelor  

de la fabrica Holcim, b. O hală de stingere a incendiilor (a companiei Ecovalor), c. Parcul de 

copii din zona Refractara a satului Aștileu, d. DC 184 (o porțiune în satul Peștere) 

(sursa fotografiilor : http://www.capitalist.ro/) 

Strategia de dezvoltare a companiei a inclus deschiderea unor exploatări de nisip și de 

pietriș urmate de deschiderea unei stații de sortare și de spălare a resursei minerale de pe malul 

stâng al Crișului Repede, în perimetrul comunei Aștileu, producându-se diverse produse, cum 

ar fi : betoane (betoane obișnuite, betoane speciale, betoane rutiere, prefabricate din beton sau 

șape de ciment), agregate de balastieră (agregate pentru betoane, agregate stabilizate, agregate 

către lucrările inginerești sau de drumuri, agregate pentru mortare etc.), cât și mixuri asfaltice. 

                                                           
11 http://www.capitalist.ro/ 
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Fig. 36. Agregate pentru mortare (a) și mixuri asfaltice (b) 

(sursa fotografiilor : http://www.capitalist.ro/) 

Compania dispune de infrastructura adecvată desfășurării activităților :  

- 1 : stația de sortare -  sat Aștileu, nr 287, județ Bihor; 

- 2 : stația de betoane Aștileu – situată în loc. Aștileu, nr. 287, județul Bihor, stație de 

tip GURIS GPM 105, Turcia, având o capacitate de 105 mc/h; 

- 3 : stația de asflat Aștileu – situată în loc. Aștileu, nr. 287, județul Bihor, stație de tip 

Bernardi LMC 42, Italia, cu capacitatea de 120 t/h; 

- 4 : laborator grad II - pe platforma bazei de producție, satul Aștileu, județul Bihor; 

- 5 : flota de transport : 11 autobasculante, 5 autobetoniere (figura 37b), 5 trailiere și 

2 pompe de beton, alături de 11 utilaje (excavatoare, buldoexcavatoare, încărcător tip Stalowa 

Vola, cilindru compactor, repartitor de asfalt, freză). 

Fig. 37. Infrastructura întreprinderii Capitalist Prodcom :  

a. Stațiile specifice balastierei de la Aștileu, b. Autobetonieră 

(sursa fotografiilor : http://www.capitalist.ro/) 
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2.3.4. Noul Woodest SRL Chistag 

În satul Chistag, în apropierea Gării Aleșd, se află către est cu 200 m (în partea nordică 

a magistralei feroviare 300) un punct de lucru al companiei Noul Woodest, cu o specializare de 

debitare a buștenilor aduși din pădurile unităților montane din proximitate. Acești bușteni sunt 

transportați în hala de spălare și debitare cu ajutorul unui buldoexcavator, unde urmează să fie 

curățați și tăiați în bucăți de forme și dimensiuni diferite. Urmează să fie apoi transferați către 

o altă hală, unde vor fi așezați ordonat sub formă de paleți, care urmează să fie transportați spre 

fabrica de mobilă din municipiul Oradea. 

Fig. 38. Punctul de debitare de la Chistag : a. Un buldoexcavator utilizat  

la transportul buștenilor, b. Spălarea și debitarea buștenilor, c. Crearea paleților din plăcile 

obținute grație debitării buștenilor, d. Curtea exterioară (cu paleții formați) 

În urma operațiilor făcute în punctul de debitare a buștenilor din satul Chistag, se vor 

transporta plăcile create sub formă de paleți spre fabrica de mobilă a companiei Noul Woodest 

din municipiul Oradea (situată la adresa Șoseaua Borșului 45, figura 39a), o mobilă care este 

certificată chiar și la nivel internațional, compania fiind astfel invitată spre diverse expoziții. 
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Fig. 39. Noul Woodest (apărută în anul 2004) : a. Fabrica de mobilă de pe  

Șoseaua Borșului 45 Oradea, b. Târgul Internațional de Mobilă (Koln 2015) 

(sursa fotografiilor : https://www.facebook.com/MagazinulMobilei) 

2.3.5. SHI Electro Confex SRL Chistag 12 

SHI Electro Confex e o societate germană, care de aproape 30 ani se ocupă cu cabluri 

și conductori. Odată cu data de 01.05.2019, sub coordonarea ambițiosului Darius Marian, s-a 

deschis un punct de lucru în satul Chistag al comunei Aștileu, acesta găsindu-se în fosta școală 

primară a localității, unde are loc o serie extinsă de operații (debitare, sertizare, inscripționare, 

montare terminale și siguranța calității) și se produc toate cablurile de la 0,14 până la 16 mm2, 

un lot conținând de la 500 până la 10.000 de bucăți. 

 

Fig. 40. SHI Electro Confex Chistag : a. Aspectul exterior al fabricii  

(fosta școală primară din sat), b. Utilajele și aparatele din interiorul fabricii 

(sursa fotografiilor din colaj : https://www.shi-confex.com/#Acasa) 

                                                           
12 https://www.shi-confex.com/#Acasa 
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Fig. 41. SHI Electro Confex : Cabluri (0,14 – 16 mm2) și conductori 

(sursa fotografiei : https://www.shi-confex.com/#Acasa) 

Fig. 42. Conductori sertizați (a) cu ajutorul unei prese moderne (b) 

(sursa fotografiilor : https://www.shi-confex.com/#Acasa) 

2.3.6. Ruinele fostei exploatații de bauxită de la Cornet 13 

Până în 1997, zona minieră Cornet era una dintre cele mai mari exploatări de bauxită 

din județul Bihor. După închiderea minei, sediul administrativ al exploatării a fost lăsat în voia 

sorții, iar o parte din clădire a ajuns să fie vândută la fier vechi. Gheorghe Lele, fostul director 

al societății Mineral Vest Dobrești, afirma că zona Cornet a satului Călățea a fost cel de-al II-

lea sector din întreprinderea minieră Dobrești, cu aproximativ 500 de oameni care extrăgeau 

bauxita din subteran, aceștia având o mare responsabilitate. Ulterior, Primăria Aștileu a reușit 

să obțină proprietatea sediului, iar zona a fost declarată una turistică. 

                                                           
13 https://www.digi24.ro/regional/digi24-oradea/sediul-unei-foste-exploatari-miniere-transformata-in-punct-

turistic-283742 
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Harta realizata de Chertes Razvan  

 

Figura 43.  

Industria 

comunei Astileu  
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Fig. 44. Câteva foste ruine ale zonei miniere Cornet : a. Sediul fostei 

exploatări de bauxită aflat în paragină, b. O fostă anexă a întreprinderii 

2.4. Serviciile 

2.4.1. Serviciile administrative din comuna Aștileu 

Comuna Aștileu este situată pe drumul județean 108I Tileagd – Aștileu – Șuncuiuș – 

Bulz (5 km asfaltați pe teritoriul comunei), respectiv pe drumul județean 764 Aleșd – Beiuș 

(2 km asfaltați în comună), cărora li se pune drumul comunal 184 de 4,6 km asfaltat. Comuna 

e situată la 4 km de orașul Aleșd, 42 km de orașul Oradea și la 115 km de orașul Cluj-Napoca, 

iar distanța dintre comuna Aștileu și principalul punct vamal din nord-vestul țării, vama Borș, 

e de 54 km. Cât privește infrastructura feroviară, în raza comunei Aștileu avem Gara Aleșd 

din satul Chistag și Halta Aleșd din satul Aștileu, cu ajutorul cărora se asigură transportul de 

călători și marfă. În legătură cu calea ferată arătă (Oradea – Cluj-Napoca din magistrala 300), 

arătă, că are o lungime pe teritoriul comunei de 21 km, la care s-au adăugat în trecut 15 km de 

cale ferată uzinală, ale unităților industriale Holcim și Helios. 

Între serviciile comunitare ce se găsesc la nivelul comunei se pot aminti : Primăria și 

Consiliul Local Aștileu (sediul se află în satul Aștileu), un post al Poliției Locale Aștileu (ce 

este vis-a-vis de clădirea primăriei), Compania de Apă Local Prest Serv Aștileu (aflată în 

același complex cu biblioteca comunală). În cadrul comunei Aștileu se găsesc 3 uzine de apă : 

Uzina de apă din satul Peștere (funcțională, alimentând în prezent peste 260 de gospodării ale 

satului Peștere și o bună parte a satului Aștileu din captarea apei din izvorul Pijnița), Uzina de 

apă din proprietatea primăriei (potabilă, captând apele cursului de apă provenit din Peștera 

de la Aștileu) și Uzina de apă din Cornet (cea mai nouă, funcțională, care captează apele din 

vechea zonă minieră). 
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Fig. 45. Serviciile administrative : a. Gara Aleșd (sat Chistag),  

b. Primăria și Consiliul Local Aștileu, c. Sediul companiei Local Prest Serv Aștileu,  

d. Uzina de apă din satul Peștere (aflată în stare de funcționare) 

 

Fig. 46. Terenurile de sport din comuna Aștileu : a. Un teren  

de fotbal 5 x 5 de lângă Halta Aleșd. b. Școala Gimnazială nr. 2 din satul Călățea 
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În cadrul comunei sunt amenajate 5 parcuri pentru copii : câte unul în satele Chistag 

(în incinta fostei școli primare) și Peștere (vis-a-vis de clădirea primăriei), respectiv 3 parcuri 

pentru copii în satul Aștileu (în regiunea Refractara, în incinta Școlii Gimnaziale nr. 1, cât și în 

estul satului). Alături de aceste parcuri, pe teritoriul comunei semnalăm prezența a încă 2 spații 

de reculegere, ambele în satul Chistag (pe malul văii Pintea și lângă magazinul universal), iar 

în ceea ce privește cele 5 terenuri de fotbal din cadrul comunei, acestea sunt reprezentate de : 

terenul de fotbal din zona Refractara (stadionul echipei Inter Aștileu, situată în Liga V Bihor), 

terenul de fotbal 5 x 5 de lângă Halta Aleșd (inaugurat în 2019), alături de cele trei terenuri din 

incinta celor 2 școli generale (Aștileu și Călățea) și a școlii primare din zona Refractara. 

Fig. 47. Parcurile pentru copii : a și b. Un parc de copii aflat  

în estul satului Aștileu, c și d. Un parc pentru copii aflat în satul Peștere (vis-a-vis  

de clădirea primăriei care se află pe teritoriul satului Aștileu) 

Gradul de electrificare al localităților aparținătoare comunei este de 100%, iar satele 

comunei sunt aprovizionate cu electricitate de către hidrocentralele Aștileu I și II (ambele cu o 

putere instalată de 2 MW), cât și de către stația de 110 kW aflată în sud-vestul comunei. 
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Harta realizata de Chertes Razvan  

 

Figura 48.  

Serviciile 

administrative  
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Fig. 49. Zonele de agrement : a. Jumătatea sudică a parcului Refractara,  

b. Un părculeț amplasat în curtea fostei școli primare din satul Chistag 

Fig. 50. Utilitățile publice : a. Stația de 110 kW din SV satului Peștere,  

b. Uzina de apă din Cornet situată peste fosta exploatare minieră 

2.4.2. Serviciile agenților economici privați localizați în comuna Aștileu 

În comuna Aștileu se găsesc 12 ABC-uri, 2 benzinării, 1 cabinet medical, 1 dispensar, 

1 farmacie, 3 spălătorii auto, 3 vulcanizări, 3 service-uri auto, 4 parcuri logistice auto, 1 stație 

de sortare, 1 centru de colectare al fierului vechi, 2 săli de evenimente (1 se află în construcție), 

2 cafenele, 2 firme de construcții, 1 pensiune, cât și o stație de îmbuteliere gaz. 

a) Satul Aștileu deține 3 areale comerciale. Cel dintâi areal se află în zona Refractara, 

unde se găsesc 2 ABC-uri. Cel dintâi dintre ABC-uri, La Dorina, se află la intrarea din partea  

de vest în cartierul de blocuri, iar cel de-al doilea este un magazin mixt ce se află în apropierea 

căminului cultural din satul Aștileu. În vecinătatea acestui cămin, în vestul magazinului mixt, 

se găsește o vulcanizare auto, iar în incinta căminulul cultural se află un cabinet medical, în 

care activează 2 medici de familie : d-nul doctor Albuț Cornel și d-na doctor Frenka Ana Maria. 
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Fig. 51. Arealul comercial din zona Refractara : a. Doamna Dorina Dascălu (în ABC-ul 

administrat de dânsa din anul 2015), b. Un magazin mixt situat lângă căminul cultural, c.  

O vulcanizare situată în partea stângă (sau vestică) a magazinului mixt  

(sursa imaginii : https://www.facebook.com/dorina.dascaludorinaflorina) 

Al doilea areal este în centrul satului și cuprinde ABC-ul Minimarket Salfloralis (vis-

a-vis de Școala Gimnazială nr. 1), o farmacie (Adi Ali farm) și o cafenea (Coffee Moretto). 

Fig. 52. ABC Minimarket Salfloralis (a) și farmacia Adi Ali farm (b) 
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Fig. 53. Sediul DoraMix Construct (a) și spălătoria lui George Cotuna (b) 

Al treilea areal comercial se găsește în proximitatea Haltei Aleșd, incluzând spălătoria 

auto deținută de George Cotuna, ABC-ul Florvis și benzinăria Ximax. În acest areal se află și 

sediul companiei de construcții Doramix Construct, aflat vis-a-vis de spălătoria auto. 

Fig. 54. Arealul comercial de lângă Halta Aleșd :  

a. Benzinăria Ximax, b. ABC-ul Florvis (aflat lângă benzinărie) 

b) Satul Călățea se bucură de prezența a 3 ABC-uri. Cel mai cunoscut ABC din acest 

sat îi aparține doamnei Bogdan Livia și este vis-a-vis de fostul magazin sătesc, observându-se 

un decor tradițional în incinta magazinului, iar foișorul din fața acestuia stârnește curiozitatea 

turiștilor de a săvârși un popas în această unitate de alimentație publică. Celelalte 2 magazine 

în Călățea sunt reprezentate de ABC-ul doamnei Marc Viorica (aflat cu 100 m spre nord față 

de ABC-ul anterior) și de ABC-ul aflat în blocurile fostei zone miniere Cornet. 

În centrul satului, în următoarea clădire pe stânga după Școala Gimnazială nr. 2 (sensul 

de mers înspre fosta zonă minieră Cornet), se află un dispensar medical. 
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Fig. 55. ABC-urile din satul Călățea : a. Un ABC al doamnei Bogdan Livia  

(cu foișor și leagăn pe terasă, ci cu un decor tradițional în interior), b. ABC-ul  

doamnei Marc Viorica, c. ABC-ul din fosta zonă minieră Cornet 

Fig. 56. Unitățile sanitare din comună : a. Cabinetul medical din  

incinta căminului cultural din satul Aștileu, b. Dispensarul din satul Călățea 

În urma reabilitării DJ 764 Aleșd – Aștileu – Roșia – Beiuș (arteră rutieră care străbate 

comuna Aștileu pe tronsonul sat Aștileu – zona Refractara – sat Călățea – fosta zonă minieră  
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Cornet), proiect început în luna septembrie a anului 2019, 2 firme, Asfamixt S.R.L. (cu sediu 

social în comuna Biharia, str, Peter Szent, nr. 25E, înființată în 2007) și Costa Voc (înființată 

în anul 1993, cu sediul în Oradea, având doi asociați, Costa Roman 75% din acțiuni și Sălăjan 

Traian 25% din acțiuni), ambele efectuând reabilitări de drumuri, și-au amenajat un șantier pe 

partea stângă a drumului (sensul către Roșia), înainte de noul cămin cultural din zona Cornet, 

prevăzut cu o rampă pentru materialele produse la balastiera de la Oradea. 

Ulterior, nisipul și pietrișul vor fi folosite pentru producția de beton în stația amenajată 

în cadrul șantierului, șantier care este prevăzut, de asemenea, și cu un laborator pentru testarea 

materialelor, o clădire de birouri caracteristică (ce, după reabilitarea drumului județean 764, va 

rămâne sub egida primăriei din comuna Aștileu) și un tanc de combustibil. 

Fig. 57. Asfamixt S.R.L. și Costa Voc : a. O rampă de depunere a balastului,  

b. Stația de betoane, c. Clădirea de birouri, d. Un tanc umplut cu combustibil 

Cu ocazia muncii prestate în reabilitarea drumului județean 764 (fig. 58a), personalul 

ce își desfășoară activitatea pe șantier (grație faptului că o parte din acești muncitori locuiesc 

destul de departe de acest tronson, unde se efectuează lucrările) este cazat într-o cabană din 
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satul Călățea, chiar la intrarea în sat pe partea dreaptă a drumului (sens spre Cornet). 

Fig. 58. Cabana unde sunt cazați muncitorii : a. O porțiune de drum din  

centrul satului Călățea (aflată în reabilitare), b. O imagine de ansamblu a cabanei,  

c. Curtea cabanei cu foișorul în prim-plan, d. Terasa exterioară 

c) Satul Peștere are 2 ABC-uri : La Doi Pași Laurion și cel de la ieșirea din sat. 

Fig. 59. ABC-urile din satul Peștere : a. La Doi Pași (Laurion),  

b. ABC-ul ce se găsește la ieșirea din sat către vest (pe DC 184) 
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d) Satul Chistag, ca și satul Aștileu, prezintă 3 areale comerciale. Cel dintâi areal este 

în apropierea Gării Aleșd și include un ABC denumit generic Magazin Universal (ce este net 

gestionat de către o cooperativă), alături de un parc logistic auto (aflat pe partea stângă, sensul 

spre comuna Țețchea, la ieșirea din sat și care deservește autovehiculele fabricii de ciment), o 

companie de îmbuteliere (Delta Gas) și, cel mai recent, un service-auto. 

Fig. 60. Magazinul Universal din satul Chistag :  

a. Aleea din fața magazinului, b și c. Rafturile cu produse din magazin,  

d. Cele 2 frigidere de la intrare de pe partea dreaptă 

SC Delta Gas S.R.L. are punctul de lucru în satul Chistag pe str. Bauxitei, nr. 1. Având 

ca și domeniu de activitate comerțul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși, cât și 

al produselor derivate, alături de manipularea, depozitarea și transportul acestora. Compania e 

pe piață din 2005, iar punctul de lucru de la Chistag a fost inaugurat în anul 2012.  

Alimentarea cu apă a societății se face din sursă proprie printr-un foraj de 10 m, pentru 

apa folosită în scop tehnologic (rezervă, PSI). Rezerva de apă de incendiu este stocată într-un 

turn de apă din beton cu înălțimea de 25 m, alături mai existând și un turn de apă nefuncțional  
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și bazine subterane ale fostei uzine de prelucrare a bauxitei. În cadrul ultimei verificări au fost 

consemnate următoarele :  

- un rezervor vechi de stocare GPL cu capacitatea maximă de 91 m3 (0/45,5 t); 

- un rezervor nou de stocare GPL cu capacitatea maximă de 91 m3 (17,3/45,5 t); 

- 1464 de butelii din care : 39 de butelii pline (capacitate 11 kg), 1425 de butelii goale, 

între care defecte erau 0. 14 

Fig. 61. Delta Gaz Chistag : a. Cele 2 turnuri de apă (cel nou în stânga și  

cel vechi în dreapta), b. Un fost depozit de bauxită și stația de îmbuteliere din spate,  

c. Cel mai nou rezervor al punctului de lucru (conține un volum de 91 m3) 

Cel de-al doilea areal comercial al satului Chistag este strada Viitorului, cuprinzând o 

stație de sortare a deșeurilor Geocycle (în care se incinerează, colectează și se valorifică, apoi, 

deșeurile), sala de evenimente Cantină Holcim. Această clădire joacă un rol dublu. În timpul 

săptămânii servește pe post de cantină, mai ales către angajații fabricii de ciment, iar în week-

end-uri și vacanțe se folosește pe post de sală de evenimente. În curtea complexului e amplasat 

un foișor (unde se poate lua masa), alături de o grădină și un spațiu de joacă pentru copii. 

                                                           
14 http://deltagas.ro/bihor/images/sinteza-Bihor-2019.PDF 
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Fig. 62. Geocycle Chistag : a. O parte din deșeurile menajare colectate,  

b. Stingerea incendiilor  

(sursele fotografiilor : https://www.geocycle.com/ro/geocycle-romania, 

http://www.capitalist.ro/) 

 

Fig. 63. Cantina Holcim : a. Intrarea în sala de evenimente, b. Grădina,  

c. Aleea din curtea sălii de evenimente, d. Un spațiu de joacă pentru copii 
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Asupra celui de-al doilea areal comercial al satului Chistag se simte pe deplin influența 

majoră a companiei Capitalist Prodcom, care și-a construit un parc logistic pe partea stângă a 

drumului (pe sensul de mers spre Subpiatră, vis-a-vis de fabrica de ciment Holcim). Aici apar 

servicii complexe care constau într-un ABC, servicii de tranport, o hală dedicată vulcanizării și 

spălătoriei auto și atelierul mecanic, serviciile desfășurându-se la un nivel înalt. 

Fig. 64. Capitalist Prodcom Logistics : a. Servicii de transport,  

b. Un atelier mecanic ce se află în curtea parcului, c și d. Serviciile de vulcanizare  

și spălătorie auto 

(sursa pozelor : http://www.capitalist.ro/servicii/vulcanizare-spalatorie-auto.html) 

Cel de-al treilea areal comercial din satul Chistag se găsește pe drumul județean 108I, 

chiar la intrarea în sat pe strada principală. Acesta include un centru autorizat de colectare și 

valorificare a deșeurilor de tip DEEE (deșeuri electrice, deșeuri electronice, cabluri electrice, 

deșeuri electrocasnice, conductori și cablaje auto, aparatură electrică, imprimante, televizoare, 

monitoare, aragazuri, plăci electronice, mașini de spălat, frigidere, telefoane mobile etc.), o 

companie care oferă servicii de transport (Trans Stance), ambele pe partea stângă a drumului  
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Județean 108I, în timp ce capitalul majoritar al arealului este asigurat de către MPS Logistics. 

Fig. 65. SC Remat Aleșd (a) și Trans Stance (b) 

Fig. 66. MPS : a. Benzinărie MPS Diesel, b. Cafeneaua din interiorul  

benzinăriei, c. Parcul auto al MPS Logistics, d. Sediul MPS Logistics 

(sursa fotografiilor : https://mps-logistic.com/) 
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3. Aspectele demografice și turistice 

3.1. Istoricul popularii comunei Astileu  15 

Se cunoștea că, de la cucerirea de către statul feudal maghiar, a voievodatului condus 

de ,,ducele” Menumorut (fig. 67a), zona dispusă pe cursul superior al Văii Crișului Repede a 

fost locuită de o populație românească ce trăia în obști țărănești libere, în așezări stabile, și se 

ocupa cu cultivarea pământului și creșterea animelor. Această populație sedentară românească 

nu a venit din altă parte, ci s-a format aici, pe aceste plaiuri bihorene, ca și rezultatul aceluiași 

proces de etnogeneză, de edificare a poporului român în spațiul carpato-danubiano-pontic. În 

data atestării satului Chistag existau, în mod sigur, în zonă și alte asemenea așezări. Că așa au 

stat lucrurile, ne dovedesc mai multe documente din secolul al XII-lea, din 1111 și 1160 unde, 

pe lângă instituția comitatului, apăreau morile și pivele de pe Crișul Repede. 

În secolele al X-lea și al XI-lea populația de pe aceste meleaguri trăia în bordeie ori în 

locuințe de suprafață, în sate și cătune mici, ducând o viață simplă de agricultori și crescători 

de vite. Apoi, în mod treptat, a pătruns în zonă populația maghiară, cu care etnicii români care 

erau majoritari au conviențuit în pace și bună înțelegere. Conscrierea fiscală din 1652 stă la 

baza estimării populației la mijlocul secoluilui al XVII-lea, iar din această conscriere a reieșit 

faptul că în preajma Pașalâcului de Oradea (fig. 67b) își duceau traiul circa 5550 de locuitori, 

și de această dată populația majoritară din regiune era cea românească (82% dintre săteni). 

 

Fig. 67. Voievodatul Transilvaniei (a) și pașalâcurile otomane (b) 

(sursele pozelor : 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Formarea_statelor_medievale_rom%C3%A2ne%C8%99ti, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C8%99al%C3%A2cul_Buda) 

                                                           
15 Todoca Ioan, ,,Monografia comunei Aștileu”, 2003, Editura Tradiție, București, p. 82 – 117  
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În actuala comună Aștileu, în cele trei localități atestate până către mijlocul secolului, 

populația era de circa 350 de suflete. Cu referire la comuna Aștileu arătăm că satele pe care le 

cuprinde au fost trecute în 1692 în conscriere (Aștileu, Chistag, Peștere) drept fiind pustii din 

vremuri imemorabile, iar Călățea a fost omisă. Între anii 1753 – 1843 populația crește dinspre 

10.431 de locuitori (1753) către 21.850 de locuitori (1843). 

Tabel. 2. Populația localităților componente între 1753 – 1850  

(sursa datelor : Todoca Ioan, ,,Monografia comunei Aștileu”, 2003, Editura Tradiție, 

București, p. 101) 

Nr. Crt. Localitate 
Populația în anii 

1753 1779 1800 1842 1850 

1 Aștileu 148 174 216 254 230 

2 Călățea 127 142 154 181 168 

3 Chistag 146 161 173 212 198 

4 Peștere 189 213 231 283 250 

Total 610 697 764 930 876 

Spunem că recensământul populației din 1850 a fost contestat de autoritățile acelor 

timpuri, nerealismul datelor punându-l în seama recenzorilor. Estimăm că în 1850 populația 

zonei putea fi de 20 – 21 de mii de locuitori. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea și spre 

debutul secolului al XX-lea, evoluția demografică e astfel :  

Tabel. 3. Populația localităților componente între 1850 – 1910 

(sursa datelor : Todoca Ioan, ,,Monografia comunei Aștileu”, 2003, Editura Tradiție, 

București, p. 102) 

Sat 
Populația existentă în anii 

1850 1857 1869 1880 1890 1900 1910 

Aștileu 230 368 464 414 555 547 736 

Călățea 168 548 738 773 890 1010 1154 

Chistag 198 371 413 358 479 516 728 

Peștere 250 496 556 388 473 604 651 

Total 846 1879 2171 1939 2267 2677 3369 

 



 

57 
 

Scăderea numărului de locuitori din Notariatul Cercual Peștere între anii 1869 și 1880 

se datorează epidemiei de ciumă din anii 1872 – 1873. Se cunoaște că după 1867 a crescut în 

intensitate politică asimilarea forțată a populațiilor de alte etnii decât cea maghiară, o politică 

ce a fost dusă de guvernanții din Budapesta. 

În primele decenii ale celui de-al XX-lea secol, 4 au fost evenimentele ce au afectat în 

mod deosebit populația din localitățile aparținătoare Notariatului Cercual Peștere și din zonă, 

iar aceastea au fost : abominabilul măcel din 24 aprilie 1904, Primul Război Mondial, data de 

1 Decembrie 2018 și eliberarea în 19 aprilie 1919 a populației de sub teroarea soldaților secui 

cantonați în zonă. Măcelul din 24 aprilie 1904 în piața din centrul Aleșdului (fig. 68a), după 

cum am spus, s-a soldat cu foarte mulți morți și răniți, cu mulți oameni arestați și condamnați, 

aspect care a determinat populația din regiune să renunțe la festivitățile încetățenite, cu secole 

în urmă, de a sărbători împreună din cântec, joc, voie bună, o zi dedicată Sfântului Gheorghe. 

Primul Război Mondial, pe lângă că a dus spre un reflux demografic, așa cum am mai 

arătat, s-a soldat cu mulți morți și răniți din rândul populației. Ziua de 1 Decembrie 1918 (fig. 

68b) a dus la unirea tuturor românilor într-un singur stat unitar numit România Mare, iar prin 

sâmbăta de dinaintea Sfintelor Paști atât localitățile Notariatului Cercual Peștere, cât și acelea 

din jur, au fost eliberate de sub teroarea soldaților secui, iar bravii ostați români au participat 

apoi alături de populație la Slujba de Înviere. 

 

Fig. 68. Statuia Masacrului de la Aleșd (a) și 01.12.1918 (b) 

(sursele fotografiilor : http://bihorstiri.ro/2013/08/page/4/, https://identitatea.ro/semnificatia-

istorica-a-zilei-de-1-decembrie-ziua-nationala-a-romaniei/) 
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3.2. Evolutia numerica a populatiei  

3.2.1. Evoluția numerică a populației comunei între anii 1930 – 2000 16 

Pierderea în anul 1940 a Basarabiei și a Transilvaniei de Nord-Vest (fig. 69a) a produs 

tristețe, teamă și neliniște. Instaurarea regimului horthyst a avut urmări negative din punct de 

vedere demografic atât în zonă cât și-n satele Notariatului Cercual Peștere. Menționăm aici că 

satul Călățea, în urma Dictatului de la Viena, se separă de notariat rămânând în România. 

Între 10 – 12 octrombrie 1944, Valea Crișului Repede a fost eliberată de către armata 

sovietică și ostașii armatei române. Până în 12 martie 1945, Transilvania de Nord-Vest, deci și 

zona în care ne situăm, a fost sub administrația armatei sovietice. Oamenii au dus-o greu, iar 

inflația a ajuns la cote imense, iar seceta a dus la sărăcirea în și mai mare măsură a populației, 

iar în 1965 cetățenii acestor locuri au trecut de la regimul totalitar al lui Gheorghe Ghiorghiu 

Dej la regimul totalitar al lui Nicolae Ceaușescu. Dacă în timpul lui Gheorghe Ghiorghiu Dej 

aprovizionarea cu bunurile de strictă necesitate s-a făcut prin cartele și puncte, în timpul lui 

Nicolae Ceaușescu s-a facut pe bază de cozi. Cozile au fost omniprezente și interminabile (fig. 

69b) la o mulțime de produse și alimente : pâine, lapte, unghii de porc afumate, salam cu soia, 

făină, ulei, zahăr, benzină, butelii cu aragaz etc. 

Fig. 69. România în 1940 (a) și cozile din regimul lui Ceaușescu (b) 

(surse :  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Tinuturi_Romania_septembrie_1940.svg, 

https://www.click.ro/news/national/va-mai-amintiti-de-cozile-din-comunism-dar-de-rafturile-

goale) 

Populația situată în raza Notariatului Cercual Peștere, respectiv comuna Aștileu (după 

organizările administrative din perioada 1950 – 1960) crește-n secolul XX de la 3398 de loc. 

                                                           
16 Todoca Ioan, ,,Monografia comunei Aștileu”, 2003, Editura Tradiție, București, p. 118 – 121 
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în 1930 la 3957 de persoane în 2000. O perioadă neagră este dată de anii 1938 – 1948, pe baza 

celui de-Al Doilea Război Mondial, iar în vederea dinamicii numărului populației iese-n iveală 

o scădere sensibilă de la 4344 de persoane (în 1966) la 3957 de persoane (în 2000), iar aceasta 

se datorează politicii de ,,alimentație rațională a populației”, de demolare a satelor și greșelilor 

din ultima vreme, în perioada de trecere-n democrație și economia de piață (sistarea producției 

de var și agrocalcare, extracției de bauxită, spălătoriei de bauxită, respectiv folosirea cu mult 

sub potențialul dat a capacității de producție la ciment și la cărămizi și țigle). 

(sursa datelor : Todoca Ioan, ,,Monografia comunei Aștileu”, 2003, Editura Tradiție, 

municipiul București, p. 121) 

3.2.2. Evoluția numerică a populației între anii 2000 – 2015 17 + 18 

Întreaga Europă (cu excepția Turciei, țară candidată la UE) suferă de pe urma stagnării 

ori declinului demografic mai mult ori mai puțin accentuat, având drept rezultat îmbătrânirea 

generală a populației. În cazul României situația va deveni îngrijorătoare din pricina unei rate 

foarte scăzute a natalității și, implicit, a scăderii progresive a populației apte de muncă, exodul 

tinerilor și persoanelor prezentând o calificare medie ori superioară, nivelului nesatisfăcător al 

pregătirii profesionale conform cerințelor pieței și al însușirii deprinderilor ce-s necesare către 

trecerea la societatea informațională, bazată pe cunoaștere și inovare. Se spune că e riscul real 

ca, în deceniile următoare, țările din Europa Centrală și de Est să fie o zonă slab populată, cu o 

forță de muncă în declin, silită să poarte greutatea unei populații în curs de îmbătrânire.  

Resursele umane din comuna Aștileu sunt alcătuite din locuitori legați de aceste locuri, 

de tradiție, de interese economice, atașament față de gospodărie, atașament față de zonă prin 

                                                           
17 Todoca Ioan, ,,Monografia comunei Aștileu”, 2003, Editura Tradiție, București, p. 121 – 122 
18 Strategia de Dezvoltare Rurală Durabilă a comunei Aștileu 2014 – 2020, p. 56 - 57 

Fig. 70. Evoluția demografică a comunei Aștileu (1930 – 2000) 
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titlurile de proprietate și relațiile de rudenie, cu întregul ansamblu etnografic. Populația stabilă 

a comunei Aștileu în anul 2011 era de 3561 de locuitori, în scădere față de recensământul din 

2002 (3799 de locuitori), singurul sat în cadrul comunei unde populația a crescut este Peștere, 

de la 809 de locuitori (în 2002) la 823 de locuitori (în 2011). Observăm și scăderea intensă a 

populației satului Călățea, de la 837 de locuitori (în anul 2002) la 671 de locuitori (în 2011), 

grație faptului că s-a ajuns la închiderea exploatării de bauxită în cătunul Poiana Cornet. 

(sursa datelor : http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 

Se observă o ușoară creștere a efectivului demografic de la 3561 de locuitori (în 2011) 

spre 3678 de locuitori (1 ianuarie 2020 după CJ Bihor), pe baza dezvoltării socio-economice (a 

crescut calitatea vieții pe teritoriul comunei, fapt care a permis oamenilor să se stabilească aici 

și să-și întemeieze o familie) și a facilităților date de companiile în care sunt angajați locuitorii 

comunei (aici facem referire atât la firmele din comună, dar, mai ales, la cele din orașul Aleșd 

și cele cu punctul de lucru în municipiul Oradea). 

3.3. Miscarea naturala a populatiei 19 

Cu mișcarea naturală a populației vom înțelege transformările ce vor avea loc în cadrul 

populației datorită fenomenelor demografice : natalitatea, mortalitea, respectiv sporul natural. 

a) Natalitatea e frecvența nașterilor într-o populație oarecare (a unei țări, a unei unități 

administrative etc.), care se măsoară pe baza raportului dintre numărul născuților și populația 

totală, acest indicator utilizând clar rata brută a natalității :  

  𝐑. 𝐁. 𝐍. =
𝐍

𝐏
𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎 (‰) 

                                                           
19 Nicoară Liviu, ,,Geografia populației”, 1999, Editura Focul Viu, Cluj-Napoca 

Fig. 71. Evoluția demografică a comunei Aștileu (2002 – 2020) 
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N = numărul născuțiilor-vii într-o perioadă (un an) P = numărul mediu al populației din acea perioadă 

Aceasta este elementul primordial în evoluția demografică, ea depinzând de structura 

populației, precum și de condițiile socio-economice. S-a arătat că există o strânsă legătură-ntre 

nivelul veniturilor și dimensiunea familiei. Se observă că nivelul mic al veniturilor determină 

existența unor familii cu un număr mare de membri (în cazul rromilor), rezultând o natalitate 

ridicată, iar în cazul unor venituri mari se va denota tendința de scădere a dimensiunii familiei, 

de unde se va ajunge spre o reducere a natalității ce e orientată spre o reproducere simplă. 

În cadrul comunei Aștileu, rata natalității s-a redus de la 11,8‰ (în 2002) la 7,9‰ (în 

2011), pe fondul : dezvoltării procesului de emancipare a populației, crizei economice de după 

1990, nivelului redus al fertilității datorat vârstei înaintate a persoanelor care își doresc copii, 

respectiv problemelor generale de sănătate. 

b) Mortalitatea e raportul numeric între numărul total al decedaților (de toate vârstele) 

într-o perioadă exact delimitată (un an) și valoarea medie a populației totale din acea perioadă 

și va reieși din rata brută de mortalitate : 

 

R. B. M. =
M

P
x 1000 (‰) 

 

M = numărul decedaților într-o perioadă (pe un an) P = numărul mediu al populației din acea perioadă 

 

 

(sursa datelor : http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 

 

Fig. 72. Mișcarea naturală din comuna Aștileu (2002 – 2011) 



 

62 
 

În cazul comunei Aștileu, rata mortalității a crescut de la 9,3‰ (în 2002) la 11,3% (în 

2011) pe fondul îmbătrânirii demografice (fenomen social extins la nivel național sau chiar la 

nivel european, care s-a instalat deja) și nivelului ridicat al mortalității generale și infantile (pe 

baza infrastructurii și pregătirii personale insuficiente regăsite în forța de muncă din România). 

c) Sporul natural reprezintă diferența între rata generală a natalității și rata generală a 

mortalității în anul de referință. În perioada de analiză se poate observa că s-a ajuns de la un 

spor natural pozitiv (2,5‰ în 2002) la un spor natural negativ (-3,4‰ în 2011), pe fondul net 

al scăderii natalității și creșterii mortalității, surprinzându-se declinul demografic natural. 

3.4. Miscarea migratorie a populatiei 20 

Conform prognozelor demografice, se prefigurează un proces de masivă depopulare a 

comunei în deceniile următoare, dacă natalitatea nu va crește. Problemele demografice apar 

datorită scăderii puternice a natalității și a exodului rural caracterizat prin plecarea populației 

tinere, calificate și apte de muncă, iar migrația populația tinere influențează negativ potențialul 

economic al zonei. Degradarea potențialului de resurse umane s-ar putea corela cu creșterea 

numărului populației rrome, de aceea este important să se pună un mare accent pe integrarea 

socio-economică a membrilor acestei comunități. În anul 2011 s-au consemnat 17 stabiliri în 

comună și 59 de plecări din comună (un spor migratoriu de – 42 de persoane), mult mai scăzut 

decât în anul 2002, când s-au consemnat 9 stabiliri în comună și 29 de plecări din comună (un 

spor migratoriu având valoarea-n – 20 de persoane). 

 

(sursa datelor : http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 

                                                           
20 Strategia de Dezvoltare Rurală Durabilă a comunei Aștileu 2014 – 2020, p. 56 - 57 

Fig. 73. Mișcarea migratorie în comuna Aștileu (2002 – 2011) 
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Migrația este favorizată de faptul că Aștileu beneficiază de drumuri modernizate, între 

care drumul județean 764 (Aleșd – Beiuș), care o plasează la doar 4 km de orașul Aleșd, iar de 

aici, pe drumul național 1, se ajunge, străbătând către vest 42 km, în reședința de județ (adică 

municipiul Oradea, ce oferă oamenilor oportunități de muncă și de petrecere a timpului liber), 

iar alături de drumurile modernizate, comuna deține acces spre nord la calea ferată (magistrala 

300 : București – Oradea) prin Halta CFR Aleșd (ce este în satul Aștileu) și Gara CFR Aleșd 

(din satul Chistag), un număr ridicat de persoane făcând naveta. Cauzele principale ale acestui 

fenomen sunt date, în principal, de stoparea extracției de bauxită din cătunul Cornet (o anexă a  

Bauxitei Min Dobrești) și scăderea producției din fabricile de ciment și de cărămidă. 

Fig. 74. Municipiul Oradea : a. Fabrica de componente Faist Mekatronic,  

b. Centrul Pietonal Corso (în prezent Strada Republicii) 

(sursele fotografiilor : https://www.zf.ro/companii/britanicii-de-la-faist-cauta-200-de- oameni-

pentru-fabrica-de-componente-din-oradea-14954552, 

https://ghidlocal.com/oradea/articole/corso-ul-oradean/) 

3.5. Structurile demografice 21 + 22 

3.5.1. Structura pe sexe a populației 

Raportul dintre bărbați și femei, reprezentați prin proporția celor 2 categorii în totalul 

populației, este un prim indicator pe baza căruia se pot explica unele fenomene demografice și 

particularitățile socio-profesionale la nivelul localităților. Referitor la comuna Aștileu, în anul 

2002 se denotă ponderea majoritară a sexului feminin (51% femei și 49% bărbați), fenomen 

dat în seama supramortalității masculine, a creșterii mai însemnate a duratei de viață a femeilor 

și a unor evenimente extraordinare (ex. Al Doilea Război Mondial, el având loc între anii 1939  

                                                           
21 Todoca Ioan, ,,Monografia comunei Aștileu”, 2003, Editura Tradiție, București, p. 125 – 130 
22 Strategia de Dezvoltare Rurală Durabilă a comunei Aștileu 2014 – 2020, p. 56 - 61 
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și 1945). Situația este consemnată antagonic în 2011, când ponderea majoritară e cea a sexului 

masculin (50,4% bărbați și 49,6 femei), fenomen pus pe seama emancipării din ce în ce mai 

mari a populației feminine, ce a migrat spre centrele urbane-n căutarea locurilor de muncă bine 

plătite din clasa serviciilor, aspect care s-a păstrat într-un procentaj mai redus și în 2020, unde 

populația masculină s-a păstrat ca pondere majoritară (50,1% bărbați și 49,9% femei). 

(sursa datelor : http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 

3.5.2. Structura demografică pe grupe de vârstă 

Analiza structurilor pe grupe de vârstă se impune căci cunoașterea acestui subsistem 

demografic permite explicarea unor fenomene social-economice. Structura populației pe grupe 

mari de vârstă a fost realizată în anul 2020. În cadrul populației tinere s-a luat pe post de limită 

superioară vârsta de 14 ani, impusă de către aspectul că-n cea mai mare parte acest eșantion de 

populație a fost ocupat în activitatea școlară și profesională cel puțin până la această dată și în 

ipoteza că fenomenul se va menține în continuare. Populația vârstnică s-a considerat de minim 

65 ani, deoarece din pensionare aceasta va deveni inactivă. 

Această structură demografică luată din perspectiva grupelor de vârstă, pe baza datelor 

oficiale, arată o pondere redusă a populației tinere (16%), generată din scăderea natalității, ea 

fiind acompaniată de procentul extrem de ridicat al populației de vârstă activă (15 – 64 ani) de 

68%, mai mult de 2 ori mai ridicat. Un alt aspect important este procentul ridicat al populației 

vârstice, ea având peste 65 ani (16%), surprinzându-se fenomenul de îmbătrânire demografică 

(procentul persoanelor în vârstă din totalul populației a crescut intens, cum un procent tot mai 

ridicat din generația născută în exploziei demografice postbelice a atins vârsta de pensionare). 

 

Fig. 75. Structura pe sexe a populației comunei Aștileu (2002 – 2020) 
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(sursa : http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 

În comuna Aștileu se găsesc următoarele unități școlare : 2 școli gimnaziale (Școala cu 

clasele I – VIII nr. 1 Aștileu, aceasta având în subordine și o grădiniță, și Școala cu clasele I – 

VIII nr. 2 Călățea), o unitate de învățământ primar (Școala Primară din zona Refractara, care 

găzduiește, de altfel, o grădiniță) și o grădiniță de sine stătătoare (în satul Peștere). În trecut au 

existat școli primare în satele Chistag și Peștere, astăzi ele fiind ori nefuncționale (Peștere), ori 

și-au schimbat cu prisosință obiectul de activitate (ca și fabrica de cabluri din Chistag). 

 

 

Fig. 77. Unitățile școlare : a. Școala cu clasele I – IV  

din colonia Refractra (construită în anul 2002 din ajutorul Băncii Mondiale),  

b. Grădinița numărul 4 care se găsește în satul Peștere 

 

Fig. 76. Structura pe grupe de vârste comunei Aștileu (2020) 
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Fig. 78. Școlile gimnaziale : a și b. Școala cu clasele I – VIII nr. 1 Aștileu,  

c și d. Școala cu clasele I – VIII nr. 2 în satul Călățea 

3.5.3. Structura etnică (națională) a populației comunei Aștileu 

(sursa : http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 

 

Fig. 79. Structura etnică a populației comunei Aștileu (2011) 
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Conform structurii etnice a populației de la recensământul populației din 2011, comuna 

deține ca și populație majoritară etnia autohtonă (românii reprezentând 86,07% din locuitorii 

comunei). Un aspect important este dat de impresionanta pondere a populației de etnie rromă  

(5,11%), aceștia fiind urmați de populația slovacă (4,35%) și de cea maghiară (1,63%). Se 

observă prezența a 5 germani în comună, iar pentru 2,7% din populație etnia nu este declarată. 

În secolele al X-lea și al XI-lea a pătruns în zonă populația maghiară, cu care etnicii 

români ce erau majoritari (82% români) au conviețuit în pace și bună înțelegere, iar populația 

slovacă (harnică și pașnică) au venit din Slovacia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, 

cu ocazia muncilor forestiere, stabilindu-și centrul în partea de nord-est a zonei, în Munții Șes, 

punând bazele unor așezări incipiente, care s-au dezvoltat într-un ritm destul de alert, acestea 

obținând statut de așezări stabile (de sate). 

Comunitățile de rromi se găsesc către marginea comunei (în satul Chistag, precum și 

în zona Refractara), cu locuințe ridicate pe terenuri aflate în proprietate personală ori publică a 

comunei Aștileu. Acestea asigură aceleași condiții semnificative cu cele ale celorlalte persoane 

din spațiul comunei (apă, curent, canalizare, cablu, infrastructură rutieră, servicii de internet și 

altele). Comunitățile de rromi au acces garantat către asigurări sociale, asistență, medicale, cât 

și învățământ. Cei mai mulți sunt angajați în cadrul unităților industriale din comună (Helios 

și Capitalist) sau lucrează în țări străine. 

3.5.4. Structura confesională (religioasă) a populației comunei Aștileu 

Conform recensământului din 2011, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (75,68%),  

urmați îndeaproape de penticostali (11,31%), romano-catolici (5,22%) și baptiști (3,17%), 

în timp ce 2,97% sunt neafiliați religios, iar 59 de locuitori sunt de altă religie. 

 

Fig. 80. Structura confesională a populației comunei Aștileu (2011) 
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(sursa : http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 

În cadrul comunei Aștileu se întânesc 5 biserici ortodoxe (câte o biserică în fiecare sat 

– Aștileu, Chistag, Peștere și Călățea, cărora li se adaugă biserica de lemn din cătunul Cornet), 

3 biserici penticostale (câte o biserică în satele Aștileu, Călățea și Peștere), cât și două biserici 

baptiste (câte o biserică în satele Chistag și Peștere), credincioștii romano-catolici aparținând 

parohiei Aleșd (o biserică romano-catolică se va construi în nordul zonei Refractara). 

 

 

 

Fig. 81. Structurile confesionale : a. O imagine cu naosul bisericii ortodoxe  

din satul Chistag, b. Comunitatea penticostală din satul Peștere, c. Biserica ortodoxă din  

lemn din cătunul Cornet (satul Călățea), d. Biserica penticostală din Călățea 

(sursele pozelor : https://www.facebook.com/pages/category/Christian-Church/Parohia-

Ortodox%C4%83-Adormirea-Maicii-Domnului-Chistag-705748006288366/, 

https://dininimapentrutine.com/2018/02/16/istorie-penticostala-biserica-pestere-bihor/) 

 

  



 

69 
 

Harta realizata de Chertes Razvan  

 

Figura 82. Scoli 

si biserici în 

comuna Astileu 
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3.6. Turismul 23 

Potențialul turistic al comunei Aștileu e marcat de o unicitate remarcabilă, existând 

nenumărate posibilități de petrecere a timpului liber printr-un cadru natural destul de pitoresc, 

cu toate că potențialul turistic nu e exploatat. 

3.6.1. Obiectivele turistice naturale 

A. Rezervația naturală Lentila 204 – Brusturi (0,10 ha) – Paleontologic. Se găsește 

în cătunul Cornet, comuna Aștileu, spre DJ 764, Exploatarea Minieră Dobrești. Aceasta poartă 

numele unei lentile de bauxită din cadrul Exploatării Miniere Dobrești. Pe o suprafață de circa 

0,1 ha se găsesc resturi fosile ale unor reptile din Cretacicul Inferior. Punctul fosilier este situat 

în Munții Pădurea Craiului, la 4 kilometri de clădirile SC BauxitaMin S.A. Dobrești – Secția 

Cornet. Denumirea de ,,lentilă” denotă forma locului în care s-a descoperit depozitul fosilifer, 

această formă fiind dată de modul în care s-a format zăcământul, acum multe milioane de ani, 

fiind, de fapt, o dolină într-o bază de roci calcaroase, ce, în timp, a fost umplută cu sedimente 

argiloase, care mai târziu s-au transformat în bauxită, iar timpul a scufundat acest depozit către 

o adâncime semnificativă. 

Fig. 83. Lentila 204 – Brusturi : a. Fragmentele de bauxită de la suprafață,  

b. Caverna unei foste exploatări miniere de bauxită aflată în Poiana Cornet 

(sursa : http://romanianturism.com/2013/07/15/lentila-204-brusturi-cornet/) 

Rezervația naturală paleontologică a fost înființată în 1981 și declarată prin legea nr. 5 

din 6 martie 2000 și are 0,10 hectare. Aici este un zăcământ important de bauxită, în care s-au 

conservat scheletele vertebratelor ca și reptile zburătoare și păsări. Fosilele sunt din Cretacicul 

timpului (Berriasian – Valanginian) și au fost descoperite în anii ’70 de către minerii ce lucrau 

la extracțiile de bauxită. Doi mineri, G. Bumb și P. Lelea, au găsit trei vertebre în preabatajul 

                                                           
23 Strategia de Dezvoltare Rurală Durabilă a comunei Aștileu 2014 – 2020, p. 41 - 50 
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Lentilei 204. Astfel locul a intrat în atenția cercetătorilor și oamenilor de specialitate. În 1978, 

au început cercetările sistematice, ce au durat până în anul 1982. Pentru a putea fi realizate, s-a 

folosit explozibil pentru a scoate de acolo depozitele ce păstrau oasele de dinozaur, ca să poată 

fi aduse la suprafață. Fiecare bucățică s-a analizat și spălat cu grijă. După o muncă enormă, din 

roca dură au fost extrase peste 10.000 de fragmente osoase (fig. 84.b). Specialiștii au explicat 

formarea depozitului : acum 135 – 140 de milioane de ani, oasele animalelor au fost cărate de 

ape, ce le-au spart și le-au erodat. În traseul cursului apelor, le-au strâns unitar, grămadă, iar de 

aceea au fost găsite așa, plus oase izolate și alte fragmente, dar niciunul ce să fie în conexiune 

anatomică. Chiar și așa, cercetătorii au demonstrat că oasele acestea aparțineau net dinozaurilor 

erbivori bipezi, dar aceasta nu a fost singura specie de animal fosilizat. 

S-au găsit și păsări străvechi : 2 specii de păsări primitive, nemaiîntâlnite pe teritoriul 

țării, așa că au fost atunci botezate după locul unde au fost descoperite : Eurolimnornis corneti 

și Paleocursornis biharicus, iar reptilele zburătoare găsite aici sunt pterosauri : Galldactylus, 

Dsungaripterus și un Ornithocheirid. Dinozaurii ce s-au descoperit sunt erbivorii ornithopode 

(Valdosaurus, Camptosaurus și Iguanodon), nodosauridae (Hylaeosaurus) și un theropod de o 

talie mică. Aici, specialiștii au denotat și existența lui Archaeopteryx, ce e considerat strămoșul 

tuturor păsărilor. Tipul de conservare, dar și vârsta sitului, fac din el unul unic în lume. Astfel, 

Lentila 204 se bucură de recunoaștere internațională. În 1995, cercetările s-au reluat de echipa 

româno-engleză. Acestea au durat până în 1999, când firma ce se ocupa cu evacuarea apei din 

mină, a dat faliment. Galeria a fost inundată din nou, iar la Lentila 204 nu se mai poate ajunge, 

iar accesul se realiza din Mina Brusturi, de unde se deschidea galeria. 

 

Fig. 84. Expoziția de la Muzeul Țării Crișurilor : a. Scheletul dinozaurilor 

care au trăit aici în Cretacic, b. O parte din cele 10.000 de fosile descoperite 
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B. Peștera Cugliș (situată pe raza satului Călățea, dar cu intrarea din satul Luncasprie, 

comuna Dobrești) este declarată rezervație naturală. Peștera de la Cubleș (sau Peștera Cugliș, 

Tizfalsusi barlang, Vidareti barlang sau Koblesder Hohle) este localizată în versantul stâng al 

Văii Blajului, afluent de dreapta al Văii Vida. Numeroasele semnături de pe pereți atestă faptul 

că ea a fost vizitată încă din deceniul al patrulea al secolului XIX, iar prin studiile efectuate de 

J. Frivaldsky (1891), V. Vogl (1920), R. Jeannel și E. Racoviță (1929), G. Roettger (1940) etc. 

peștera pătrunde în literatura de specialitate, devenind un obiectiv de cercetare paleontologică, 

arheologică și biospeologică, devevind un obiectiv turistic des frecventat. A fost prima peșteră 

din România prevăzută cu o poartă la intrare, ale cărei urme se mai văd și azi. 

Fig. 85. Speleoterme în Peștera Cugliș : st. Vale interioară curgând  

pe o draperie, dr. Stalactite dezvoltate pe tavanul unei galerii 

(sursa fotografiilor : https://www.speologie.org/pestera-de-la-cubles) 

Peștera Cubleș are o intrare impunătoare (14 m x 1,8 m), orientată spre sud-vest, care e 

suspendată cu circa 20 m deasupra albiei văii amintite, fiind alcătuită din două galerii fosile, ce 

sunt aproape orizontale, destul de bogate în formațiuni stalagmitice sau în faună cavernicolă 

(gasteropode, ciclopide, harpacticoide, coleoptere). În depozitele de umplutură s-au descoperit  
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resturi scheletice de Ursus spelaeus, Ursus arctus și unelte de os, o parte din ele aflându-se la 

Muzeul Țării Crișurilor din Oradea. Peștera s-a creat sub acțiunea apelor din Valea Cubleșului 

ce, în prezent, curg la un nivel inferior cu emergența într-un izvor situat în zona de confluență, 

cu zona Văii Blajului (M. Bleahu și colab., 1976, Tr. Orghidan și colab., 1984). 

Fig. 86. Peștera Cugliș : a. Intrarea în peșteră,  

b. Semnăturile speologilor de pe pereții peșterii 

(sursa fotografiilor : https://www.speologie.org/pestera-de-la-cubles) 

C. Peștera de la Aștileu este resurgența celui mai lung sistem hidrocarstic al Munților 

Apuseni, fiind cea mai mare peștere explorată (după depășirea unor sifoane) din România, iar 

cercetările făcute pânâ astăzi au demonstrat existența unei rețele subterane de mari dimensiuni, 

a cărei explorare se găsește abia pentru început. 

 

Fig. 87. Peștera de la Aștileu : st. Schița cartografică a peșterii, 

dr. Stalagmite și intrarea în Peșteră de la Aștileu 

(sursa fotografiilor : https://www.speologie.org/pestera-de-la-astileu) 
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D. Peștera Igrița (Peștera Igretu) din satul Peștere este declarată monument al naturii 

(arie naturală de categoria a III-a) și este situată în partea superioară a abruptului ce flanchează  

înspre sud Depresiunea Vadului. Se află situată în contrafortul stâncos care constituie bordura 

nordică a Munților Pădurea Craiului, la altitudinea de 310 m. Aceasta are 2 intrări și lungimea 

de 350 m. Adăpostește un depozit fosilier consistent de faună pleistocenă, ce aparține ursului 

(Ursus spelaeus), hienei de peșteră (Hyaena spelaea), lupului de peșteră (Canis lupus) și altor 

animale actuale. Multe dintre acestea au luat drumul spre cele mai importante muzee ale lumii, 

adăugându-se o bogată industrie aurignaciană, peștera continuând să fie locuită de om chiar și 

în perioada fierului. De asemenea, în interiorul ei, a fost descoperit un tezaur compus din 26 de 

dinari romani imperiali, din perioada anilor 138 – 191, ceea ce indică clar că între dacii liberi 

și Provincia Imperială Romană existau intense relații comerciale de schimb. 

Grație unui puternic proces de colmatare, peștera are în zilele noastre un aspect aparent 

labirintic, cu numeroase diverticole care se închid în fund de sac. În realitate, de la intrarea în 

formă de cuptor se ajunge printr-un scurt coridor ascendent într-o sală unică, al cărei spațiu e 

compartimentat și complicat de mai multe septe de rocă. O a doua deschidere, mai mică și care 

se află ceva mai sus decât cea dintâi, comunică, de asemenea, cu coridorul de acces, în partea 

opusă a sălii deschizându-se o galerie îngustă și joasă, întreruptă de praguri argiloase. Aceasta 

răzbate într-o a doua sală, circulară, a cărei boltă se ridica până către 30 m înălțime și al cărei 

planșeu păstrează urmele repetatelor săpături practicate spre a scoate la iveală numeroase oase 

de urs de cavernă (dispărut cu 10.000 de ani în urmă, la ultima glaciațiune). 

 

Fig. 88. Peștera Igrița : a. Intrarea în peșteră,  

b. O poză cu schița cartografică a peșterii Igrița 
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E. Peștera Pișnița și Cascada Dașa. Peștera Pișnița este închisă cu un grilaj mecanic 

și o plasă de sârmă. Aceasta se poate vizita doar în anumite condiții și cu aprobările necesare, 

în timp ce Cascada Dașa (ce se găsește în satul Peștere și are o cădere de apă de 10 m, aceasta 

suprapunându-se peste conul de travertin din partea vestică a Dealului Șerbota) este creată din 

apa provenită din Uzina de Apă din satul Peștere (când se creează supraplin, în perioadele cu 

un nivel mare al precipitațiilor) ce captează apele pârâului din Peștera Pișnița. 

Fig. 89. Cascada Dașa : a. Supraplin la uzina de apă din satul Peștere,  

b. Conul de travertin de pe latura vestică a Dealului Șerbota 

Fig. 90. Peștera Pusta de la Călățea : a. Galeriile sinuoase ale peșterii,  

b. Casa familiei Potriva (unde valea Mnierii intră în subteran) 

(sursa : http://www.asgeoda.ro/rapoarte-de-tura/pestera-lui-potriva-muntii-padurea-craiului) 

F. Peștera Potriva (Peștera Pusta de la Călățea) se găsește în satul Călățea, pe valea 

Mnierei și are o lungime de aproximativ 3800 m. Un portal uriaș de intrare, care înghite cursul  
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văii Mnierei, îți dă un sentiment de gradoare a naturii. După un traseu sinuos care este format 

din hornuri succesive și târâșuri epuizante, ne vom vedea cu apele Mnierei pe galeria ,,activă” 

principală a peșterii, ce își urmează cursul spre adâncuri neexplorate. Este o peșteră cam greu 

accesibilă care necesită cunoștințe minime de TSA. Face parte din repertoriul monumentelor 

protejate ale județului Bihor mulțumită faptului că, în galeriile superioare, s-au găsit oseminte 

de Ursus spelaeus, resturi scheletice de Homo sapiens sau fragmente de ceramică din eneolitic. 

G. Izvoarele de apă din comuna Aștileu sunt în număr de 3. Un prim izvor se găsește 

în apropierea Cascadei Aștileu (captat de către sătenii din Peștere pe latura vestică a conului de 

travertin). Al doilea izvor de apă se găsește pe latura estică opusă a conului de travertin, aflat 

chiar pe partea opusă a primului, în satul Aștileu (accesul se face urmând drumul ce duce spre 

microhidrocentrala Aștileu I, aflată în partea de SV a zonei Refractara). Cel de-al treilea izvor 

se găsește pe Valea Mnierii, între vatra principală a satului Călățea și zona minieră Cornet (pe 

partea dreaptă a drumului județean 764, sensul spre Cornet). 

Fig. 91. Izvoarele de apă : a. Izvorul de la baza Cascadei Dașa din 

satul Peștere, b. Izvorul de pe Valea Mnierii dintre Călățea și Cornet 

H. Crucea de piatră de la Aștileu reprezintă o formațiune formată în urma dizolvării 

calcarului de apele de ploaie încărcate cu dioxid de carbon (CO2). Aceasta aparține, din punct 

de vedere geomorfologic reliefului carstic, încadrându-se în categoria lapiezurilor (șănțulețe 

de dizolvare înguste, separate prin creste). Se găsește în partea estică a conului de travertin care 

este parte a Dealului Șerbota, observându-se-n partea dreaptă a drumului județean 764 (sensul 

spre satul Călățea, porțiunea triburată zonei Refractara). Se consideră în urma acestei creații a 

naturii că în satul Aștileu s-ar afla centrul planetei Pământ. 
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Fig. 92. Crucea de piatră de la Aștileu : a. Câmpul de lapiezuri din  

zona estică a conului de travertin, b. O imagine cu formațiunea creată 

I. Vârful Oarzăna este altitudinea maximă a comunei Aștileu și atinge 686 m. Se află 

în extremitatea sudică a unității administrativ-teritoriale, în Munții Pădurea Craiului și este un 

punct de belvedere pentru satul Călățea și cătunul Cornet. 

J. Dealul Șerbota deține altitudinea absolută de 469 m. Se găsește în partea centrală a 

unității administrativ-teritoriale, între satele Peștere (nord-vest), Aștileu (nord-est) și Călățea 

(sud), aparținând din punct de vedere geomorfologic Podișului Zece Hotare. Servește ca punct 

de belvedere satelor Chistag, Aștileu și Peștere (vest, est). 

Fig. 93. Câteva puncte de belvedere : a. Dealul Șerbota (469 m),  

b. Vârful Oarzăna (686 m, altitudinea maximă a comunei Aștileu) 

3.6.2. Obiectivele turistice antropice din comună 

A. Biserica ortodoxă din satul Chistag are hramul Adormirea Maicii Domnului, iar a 

sa ridicare a început în 1949 și s-a terminat în 1956. Biserica este pictată în tehnica frescă, iar  
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în ceea ce privește istoricul bisericii, între anii 1776 – 1948, sătenii au beneficiat de un lăcaș de 

cult din lemn, care cu trecerea anilor s-a deteriorat. Această biserică se află în centrul satului, 

pe malul stâng al văii Pintea (vis-a-vis de fosta școală primară și de actualul cămin cultural), pe 

podul terasei a II-a a Crișului Repede. Îl are drept preot paroh pe Vasile Covaci, care slujeșete 

cu evlavie în această biserică ortodoxă din urmă cu 34 ani. 

Fig. 94. Biserica ortodoxă din satul Chistag : a. Slujba de Rusalii,  

b. O imagine din exterior, c. Creații în stil frescă pe tavanul bisericii 

(sursa : https://www.facebook.com/Parohia-Ortodox%C4%83-Adormirea-Maicii-Domnului-

Chistag-705748006288366) 

B. Biserica ortodoxă din Călățea a fost construită în anul 1940. Stilul construcției este 

asemănător stilului gotic, absent de ornamentații exterioare și interioare. Aceasta prezintă două 

intrări, una pusă anterior și cealaltă prin partea stângă a bisericii, iar iconostasul e din lemn și 

deține o pictură care este aplicată pe pânză. Se găsește pe dealul de la intrarea în sat pe stânga 

(sensul de mers spre Cornet), urmându-se drumul asfaltat din stânga casei parohială până spre 

vârf, unde o parcare asfaltată străjuiește biserica și cimitirul. 
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Fig. 95. Biserica ortodoxă din satul Călățea : a. O imagine din exterior,  

b. Cimitirul satului Călățea, c. O poză cu parcarea bisericii 

C. Biserica ortodoxă din Peștere cu hramul Sf. Mucenic Gheorghe. A fost construită 

între 1934 – 1952 în stil bizantin, cu aspectul de cruce greacă. În 1985 biserica a fost pictată 

în tehnica frescă. Iconostasul a fost executat de pictorul Motoc Constantin în 1973. 

Fig. 96. Biserica ortodoxă din satul Peștere : a. O imagine  

de ansamblu, b. Un primplan cu intrarea principală a bisericii 
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D. Biserica ortodoxă din Aștileu poartă hramul Adormirea Maicii Domnului și este 

zidită între anii 1938 și 1940 de către săteni. Aceasta este construită din cărămidă arsă, ce este 

acoperită cu țiglă, iar turnurile, 3 la număr, sunt acoperite cu tablă zincată. Pictura din interior 

a fost pentru prima dată realizată de pictorul Coriolan Munteanu din Oradea în tempera, chiar 

în anul 1939. Interiorul a fost restaurat în anul 1972. Nu are obiecte de o valoare documentară, 

iar obiectele de cult și cărțile vechi se păstrează în cele mai bune condiții. Încă din anul 2005, 

pictura o execută exclusiv părintele, din contribuția celor vreo 300 de familii de credincioși și 

a companiei Holcim. Sfințirea bisericii a avut loc în anul 2002, săvărșită de către fostul episcop 

al Episcopiei Oradiei și Bihorului, Ioan Mihălțan. 

Fig. 97. Biserica ortodoxă din satul Aștileu :  

a. O imagine din exterior, b. O poză cu naosul 

(sursa fotografiilor : https://www.ebihoreanul.ro/stiri/michelangelo-din-astileu-un-preot-si-a-

asumat-o-misiune-neobisnuita-pictand-cu-talent-de-unul-singur-biserica-din-sat-125787.html) 

În vârstă de 59 ani, părintele Dan Valicec s-a născut în satul Borod, fiind mezinul unei 

familii cu 4 copii. Tatăl său era miner la Șuncuiuș, astfel că mama, care a lucrat ca gestionară 

și apoi ca telefonistă, s-a dedicat creșterii lor. Părinții și-au dat seama rapid că Dan avea o fire 

creativă, așa că din clasa a V-a l-au dat la Liceul de Arte din Oradea, unde s-a axat pe pictură, 

iar din liceu, pe sculptură. A absolvit liceul și a încercat la facultate la Cluj-Napoca, întâi spre 

sculptură, apoi către design, fără să aibă succes. 

S-a apucat de teologie grație apropierii de preotul Ioan Covaci din Bulz, unde a fost o 

scurtă perioadă învățător suplinitor. Avea 23 de ani când a fost admis la Facultatea de Teologie 

din Sibiu, după ce a citit enorm despre istoria Bisericii și dogmatică. A fost hirotonisit în 1988 

(în luna septembrie), terminând primul din județul Bihor în anul său, după nici o lună a primit  
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parohia din Aștileu, sat de care s-a atașat și de unde vrea să nu mai plece niciodată. 

Fig. 98. Interiorul bisericii ordotoxe din Aștileu : a. Intrarea în altar,  

b. Un primplan cu tavanul pictat de părintele Dan Valicec 

(sursa fotografiilor : https://www.ebihoreanul.ro/stiri/michelangelo-din-astileu-un-preot-si-a-

asumat-o-misiune-neobisnuita-pictand-cu-talent-de-unul-singur-biserica-din-sat-125787.html) 

Totuși, pasiunea pentru arhitectură nu și-a uitat-o, așa că în 2006, când deja era tatăl a 

2 copii măricei, a reușit să-și ia diploma de arhitect la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 

preotul practicând stilul neobizantin, cu respectarea canoanelor Bisericii Ortodoxe, și folosind 

vopseluri acrilice, astfel încât picturile (scenele și mesajele biblice) să fie mai vii. 24 

 

Fig. 99. Pictura interioară : a. Chemarea lui Petru și Pavel  

de către Iisus Hristos, b. O secvență cu Cina cea de Taină 

(sursa fotografiilor : https://www.ebihoreanul.ro/stiri/michelangelo-din-astileu-un-preot-si-a-

asumat-o-misiune-neobisnuita-pictand-cu-talent-de-unul-singur-biserica-din-sat-125787.html) 

                                                           
24 https://www.ebihoreanul.ro/stiri/michelangelo-din-astileu-un-preot-si-a-asumat-o-misiune-neobisnuita-

pictand-cu-talent-de-unul-singur-biserica-din-sat-125787.html 
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F. Biserica de lemn din cătunul Cornet, aflată la intersecția drumului județean 764 cu 

drumul județean 767D, are hramul Adormirea Maicii Domnului. Adună în jur de 50 de familii 

și a fost construită în anul 2000 spre inițiativa ctitorului Viorel Doseanu care a coordonat toate 

lucrările executate de credincioșii din Cornet, sub un comitet de construcție care a fost format 

din : Aurel Secară, Florian Abrudan, Vasile Secară, Gavril Gîrdan, Gavril Drițan, Ioan Cioban 

și Petru Bârțan. Meșter a fost Iosif Țîrle, iar preot paroh este Florin-Daniel Gherman. 

Fig. 100. Biserica ortodoxă de lemn din Poiana Cornet : st. O imagine de  

ansamblu, dr. Troița ridicată în memoria ostașilor din cătun căzuți la datorie  

În curtea bisericii este ridicată o troiță în memoria ostașilor din cătunul Poiana Cornet 

căzuți la datorie în cele două războaie mondiale. În fața intrării principale a bisericii se află un 

foișor unde săvârșește preotul slujbe în aer liber în timpul verii, cât și o fântână cu apă potabilă 

de unde credincioșii își pot stinge setea, apă folosită și către slujbe și spălarea lăcașului de cult 

(proces ce se desfășoară săptămânal). Interiorul bisericii este clasic, alcătuit din pronaos, naos 

și altar, pereții fiind pictați în tehnică frescă și brodați cu icoane din loc în loc. Credincioșilor 

le sunt puse la dispoziție suficiente scaune ce să le asigure un confort sport în momentul când 

se săvârșeste Sfânta Liturghie (duminica) sau sunt zilele caracteristice de sărbătoare. 
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Fig. 101. Curtea și interiorul bisericii ortodoxe din Poiana Cornet :  

a. Un primplan cu foișorul (și fântâna în spate), b. O imagine cu naosul 

G. Lacul de acumulare Lugașu de Jos (dat în folosință în anul 1989) are suprafața de 

cam circa 10 km2 și se află la o altitudine de 200 m, iar centrala hidroelectrică deține o putere 

instalată de 18 MW. În cadrul acestui lac de acumulare există condiții prielnice în practicarea 

pescuitului, aici conviețuind mai multe specii de pești. Speciile de pești ce pot fi pescuite sunt 

următoarele : crap, clean, mreană, păstrăv indigen, lipan și lostriță. Dezvoltarea concursurilor 

periodice de pescuit sportiv pot da o dimensiune importantă dezvoltării turismului spre nivelul 

acestui lac care a găzduit în trecut competiții de pescuit sportiv. 

H. Conacul din Aștileu s-a construit în secolul al XVIII-lea, actualmente aici aflându-

se sediul SC Capitalist Prodcom SRL. Acesta se găsește în satul Aștileu, pe drumul comunal 

184 chiar în partea estică a Primăriei și Consiliului Local Aștileu. 

Fig. 102. O captură de mreană de pe Lacul (de acumulare) Lugașu de Jos la Cupa  

,,Pescarul Vesel” Aleșdean – Ediția V (a) și Conacul din Aștileu (b) 

(sursa fotografiilor : https://www.facebook.com/Turism-Alesd-1163614703682534/) 
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3.6.3. Unitățile de cazare și de petrecere a timpului liber 25 + 26 

A. Pensiunea Agroturistică Poienița este situată în satul Călățea nr. 210 A, comuna 

Aștileu, la poalele Munților Pădurea Craiului. Clădirea e amplasată cu spatele chiar în pădure, 

ceea ce o face unică. La deschiderea ferestrelor, aerul revigorant ajunge în camerele clienților, 

iar arealul în care se află pensiunea este unul cu totul special. Pensiunea este amplasată într-o 

poieniță, de aceea, zona se numește chiar Valea Poienii, de aici și numele. 

Proprietatea oferă un serviciu de transfer de la și spre aeroport, disponibil către un cost 

suplimentar. Mâncarea e întotdeauna gătită în prezența turiștilor, ce pot simți mirosul aromelor 

din bucătărie. Pâinea de casă și produsele lactate achiționate de la producătorii locali oferă net 

posibilitatea turiștilor să se simtă ca într-un mediu familial. În apropierea pensiunii se află mai 

multe obiective turistice și de petrecere a timpului liber : un supermarket în satul Călățea la 1 

km, cât și 2 peșteri (Peștera Oșoiu la 1,5 km, Peștera Gălășeni la 3,8 km). 

 

Fig. 103. Pensiunea Agroturistică Poienița (I) : a. Vedere generală, b. Zonă de  

luat masa pe terasă la balcon , c. Spațiu pentru campare, d. Spațiu pentru parcare  

                                                           
25 https://www.booking.com/hotel/ro/pensiunea-agroturistica-poienita.ro.html 
26 https://www.alesdonline.ro/ 
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 (sursa fotografiilor : https://www.booking.com/hotel/ro/pensiunea-agroturistica-

poienita.ro.html) 

Tabel 4. Facilitățile Pensiunii Agroturistice Poienița 

(sursa datelor : https://www.booking.com/hotel/ro/pensiunea-agroturistica-poienita.ro.html) 

• Baie : hârtie igienică, prosoape, prosoape/lenjerie de pat contra cost, toaletă suplimentară, toaletă, articole de 

toaletă gratuite, uscător de păr, duș 

• Dormitor : lenjerie de pat, garderobă sau dulap, ceas deșteptător, dressing 

• Vedere : vedere la curtea interioară, vedere la punct de atracție, vedere la munte, vedere la grădină 

• Exterior : zonă de picnic, mobilier exterior, zonă de luat masa în aer liber, terasă, grătar, balcon, grădină 

• Bucătărie : bucătărie comună, scaun înalt pentru copii, masă, produse de curățenie, prăjitor de pâine, plită 

de gătit, cuptor, ustensile de bucătărie, cuptor cu microunde, frigider  

• Facilitățile camerei : priză lângă pat, suport de hârtie 

• Animale de companie : animalele de companie nu sunt acceptate 

• Activități : curs de gătit, happy hour (cost suplimentar), plajă, scaun de masaj, masaj pentru tot corpul (cost 

suplimentar), masaj spate (cost suplimentar), lounge Spa/zonă de relaxare, echipament de tenis, zonă de plajă 

privată, drumeții, bibliotecă, tenis de masă, teren de joacă pentru copii, cameră de jocuri 

• Zonă de living : zonă de luat masa, zonă de relaxare 

• Media/Tehnologie : TV cu ecran plat, canale prin satelit, telefon, acces la Internet 

• Mâncăruri și băuturi : cafenea la proprietate, ciocolată sau fursecuri (cost suplimentar), fructe (cost 

suplimentar), sticlă de apă, meniu masă pentru copii (cost suplimentar), meniuri cu diete speciale (la cerere), 

mic dejun în cameră, aparat pentru prepararea de ceai/cafea 

• Parcare : este posibilă parcarea privată gratuit la proprietate (nu este necesară rezervare), parcare pentru 

persoane cu handicap, parcare păzită 

• Servicii : lounge/cameră TV 

• Servicii de recepție : vestiare, check-in/check-out privat, check-in/check-out express 

• Divertisment și servicii pentru familii : canale TV pentru copii, porți de siguranță pentru copiii mici, 

echipament de joacă pentru exterior, zonă de joacă interioară (cărți, DVD-uri, muzică, jocuri, puzzle-uri) 

• Servicii de curățenie : serviciu de călcătorie (cost suplimentar) 

• Facilități business : săli de conferință și petreceri (cost suplimentar) 

• Siguranță : extinctoare, camere de supraveghere în afara proprietății, camere de supraveghere în zonele 

comune, alarmă de fum, alarmă de securitate, securitate non-stop 

• General : serviciu de transfer, transfer aeroport (cost suplimentar), serviciu de transfer (cost suplimentar), 

zonă pentru fumători, plasă de țânțari, serviciu de trezire, pardoseală de lemn sau parchet, încălzire, izolare 

fonică, intrare privată, prânz la pachet, mochetă, suită nupțială, fier de călcat, aer condiționat 

• Accesibilitate : chiuvetă joasă de baie, accesibil cu scaunul cu rotile, unitate situată integral la parter 

• Wellness : șezlonguri sau paturi de plajă 

2 piscine (cost suplimentar) 

• Piscină 1 – interioară : deschisă pe tot parcursul anului, gard în jurul piscinei, jucării pentru piscină, piscină 

încălzită, piscină cu vedere, zonă de mică adâncime 

• Piscină 2 – interioară (pentru copii) : sezonieră, orar de funcționare, bar la piscină, umbrele de plajă, 

tobogan cu apă, piscină infiniră, piscina este pe acoperiș, piscină cu apă sărată  
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Fig. 104. Pensiunea Agroturistică Poienița (II) : a. Living, b. Un mic dejun 

ce s-a preparat la pensiune, c. Sala de mese interioară, d. Colțul pentru copii 

(sursa imaginilor : https://www.booking.com/hotel/ro/pensiunea-agroturistica-

poienita.ro.html) 

Tabelul 5. Tarifele aferente Pensiunii Agroturistice Poienița 

(sursa : https://www.total-turism.ro/cazare/judetul-bihor/astileu/ 

pensiunea-poienita.640) 

01. Oferta de cazare/noapte 

• Cameră cu 2 paturi : 120 lei • Apartament Lotus : 200 lei • Toată unitatea : 550 lei 

02. Serviciile culinare/persoană 

• Mic dejun : 15 lei • Demipensiune : 60 lei • Pensiune completă : 80 lei 

03. Alte servicii de închiriat 

• Piscină interioară : 150 lei/zi 

(ofertă valabilă pentru tot grupul) 

• Masaj pe patul cu pietre de jad : 

30 lei/30 min (o persoană) 

• Închiriat săniuțe : 20 lei/zi (o 

persoană) 

Clădirea pensiunii a fost construită în anii 2014 – 2015 prin fonduri UE și a fost dată-n  
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folosință în luna octombrie a anului 2015. Capacitatea de cazare este de 12 locuri, împărțită în 

4 camere cu 2 paturi (Orhideea, Magnolia, Iris și Azaleea, toate dispunând de baie proprie cu 

duș), alături de un apartament Lotus cu 2 camere (cu living, dormitor și baie cu cadă).  

Check-in-ul este zilnic între orele 14 – 18 (vârsta minimă pentru check-in e de 18 ani),  

iar intervalul de check-out e dimineață, între orele 08 – 11. Orele de liniște sunt 22 – 08. Cât 

privește plata, se efectuează doar în numerar (cardurile de credit doar spre a rezerva). 

Fig. 105. Pensiunea Agroturistică Poienița (III) : a. Apartamentul Lotus,  

b. Baia aferentă apartamentului, c. Camera Azaleea, d. O piscină pentru copii 

(sursa fotografiilor : https://www.booking.com/hotel/ro/pensiunea-agroturistica-

poienita.ro.html) 

B. MPS Diesel este prima stație de distribuție a carburanților din satul Chistag și a fost 

inaugurată la data de 14 martie 2018, avându-l ca manager general pe Radu Ungur. Stația este 

prevăzută cu o zonă de alimentare carburanților și cu un magazin. Alimentarea cu carburanți e 

asigurată prin 4 pompe, dintre care una cu debit rapid, pentru alimentarea camioanelor de mare 

tonaj. Carburanții disponibili sunt benzina standard, motorina standard și AdBlue. 
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Fig. 106. MPS Diesel : a. Alimentarea rezervoarelor cu combustibil,  

b. Stația de încărcare electrică rapidă gratuită (22 kW) 

(sursa fotografiilor : https://www.alesdonline.ro/local/astileu/mps-diesel-a-inaugurat-prima-

benzinarie-la-chistag/) 

Fig. 107. MPS Caffe : a. O poză de ansamblu, b. O terasă exterioară,  

c. Spațiu amenajat pentru clienți, d. Standuri cu mâncare și băutură 

(sursa fotografiilor : https://mps-logistic.com/diesel/) 
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În zona de shop, clienții pot alege dintr-o gamă largă de produse, de la accesorii auto la 

bunuri de larg consum și servicii ca achiziționarea rovignetelor auto ori asigurări obigatorii. Pe 

lângă stația de carburanți, a fost amenajată și o cafenea cu terasă cu o capacitate totală de 50 de 

locuri, oferind o gamă variată de produse de patiserie, fresh-uri și cafea, iar gestiunea e făcută 

managerul localului, Giulia Olar. Stația de carburanți funcționează non-stop. 

C. MPS Logistics, de la înființarea sa în 1994, ajuns astăzi în topul operatorilor de pe 

piața transporturilor interne și internaționale de mărfuri din România. Parcul auto e foarte bine 

dotat cu autocamioane de ultimă generație. Cursele sunt monitorizate cu sistem GPS care pune 

spre dispoziție informații constante și rapide, astfel încât clientul să știe clar în fiecare moment 

poziția exactă a mărfii transportate. 

a) Transport marfă. Compania are posibilitatea livrării unor cantități mari de bunuri, 

vehiculele deținând o capacitate de 20 tone de orice tip (frigo, prelate, izoterme și platformă), 

astfel încât să se exporte bunuri din țara noastră pe tot continentul european. 

Fig. 108. Transport marfă MPS : a. Camion pentru marfă,  

b. O poză cu flota de camioane de marfă din parcul logistic 

(sursa imaginilor : https://mps-logistic.com/transport-marfa/) 

b) Transport silo. Când vine discuția despre transportul unor cantități mari de produse 

alimentare cum ar fi cereale, furaje, zahări sau produse non food cum ar fi granulele de plastic, 

ciment, filer, nisip, gips și cenușă, compania oferă asistența necesară și vine cu soluții extrem 

de ingenioase pentru fiecare client în parte. Spre produsele alimentare se folosesc echipamente 

ce sunt ușor de întreținut. În plus, sunt o serie de silozuri basculante și recipiente fără presiune 

care ajută la descărcarea ușoară a produselor. Mai mult decât atât, se pot alege basculanate cu 

un compartiment clasic sau basculante cu mai multe compartimente, astfel încât să fie posibile 

livrări multiple, în cantități reduse. 
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Fig. 109. Transport silo MPS : a. Camion pentru transport silo,  

b. O imagine cu flota de campioane silo pe DN1H 

(sursa fotografiilor : https://mps-logistic.com/transport-silo/) 

 

c) Alte servicii MPS. Secțiunea de vulcanizare/service roți este echipată cu aparatură 

performantă și verificată periodic. Se economisesc în acest fel bani și timp și se pot cumpăra, 

de asemenea, anvelope noi, de o calitate superioară. MPS Logistics dispune și de o spălătorie 

de camioane să suporte camioane și utilaje cu lungime de până la 20 m. Serviciile de curățare 

sunt diverse (ex. camioane exterior, interior cisternă etc.). Parcarea este deschisă 24 h pe zi, 7 

zile pe săptămână și dispune de servicii de pază, cât și de monitorizare video. 

 

Fig. 110. Servicii MPS Logistics : a. Service auto și vulcanizare,  

b. O parcare care este păzită și monitorizată video 

(sursa imaginilor : https://mps-logistic.com/servicii/) 
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D. Spendora (sub egida doamnei Bona Dora) se emană ca viitorul punct de anvergură 

al comunei Aștileu, un complex ce se află în construcție pe teritoriul fostei autobaze (în spatele 

benzinăriei Ximax și a ABC-ului Florvis, de pe lângă Halta Aleșd). Acest spațiu de evenimente 

va duce comuna la alte standarde, sala mare de nunți și evenimente private având o capacitate 

de 600 persoane și suprafața totală de 1800 m2 (figura 110). 

 

Fig. 111. Sala mare a complexului Splendora : a. Vedere de ansablu,  

b. Un primplan asupra meselor rotunde (având capacitatea de 8 locuri) 

Sala mică va avea capacitatea de 220 persoane, aceasta neavând încă realizat design-ul 

interior, iar printre noutățile ce se numără sunt camera de machiaj pentru mireasă, garderoba, 

salonul privat și ceremoniile ce se vor organiza în aer liber (fig. 111). Complexul Splendora va 

fi finalizat cel târziu în 2022, sperându-se chiar mai repede. 

 

Fig. 112. Aspectul exterior al complexului Splendora :  

a. Intrarea în sala mare a complexului, b. Vedere aeriană 
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Harta realizata de Chertes Razvan  

 

Figura 113. 

Turismul în 

comuna Astileu 
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3.6.4. Cea mai vârstnică persoană din comuna Aștileu este Tunduc Maria. Aceasta 

are locuința în satul Aștileu, numărul 160, în zona Refractara, în dreptul intersecției care duce 

spre cartierul de blocuri, pe partea dreaptă (sensul de mers spre satul Călățea), iar această casă 

din zona Refractra era o moștenire lăsată de către unchiul dânsei.  

Fig. 114. Gospodăria doamnei Tunduc Maria : a. O imagine din  

exterior, b. Semnul care indică intersecția spre cartierul de blocuri  

Împlinește 93 de ani pe data de 27 noiembrie (născută în anul 1927). Aceasta are încă 

3 surori, dintre care una a murit la vârsta de 74 ani. Soțul dânsei este din satul Groși (comuna 

Aușeu), a lucrat în cadrul fabricii de cărămizi refractare din Aștileu (unde se ocupa de arderea 

cărămizilor) și s-a stins din viață în 2009, la vârsta de 85 ani (născut la 4 aprilie 1924). Au avut 

împreună 2 copii : Aurica Pop (după căsătorie) și Viorel Tunduc. 

Fig. 115. Generațiile familiei Tunduc : a. Tunduc Maria (alături de soțul său  

și de cei 2 copii, Aurica și Viorel), b. Viorel Tunduc (alături de soția sa, Lucreția,  

și de fiica sa, Anca Viorica, 27 ani) 
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Viorel Tunduc este instalator la compania comunală de apă, Local Prest Serv Aștileu,  

fiind căsătorit cu învățătoarea Școlii cu clasele I – IV din zona Refractara (Lucreția Tunduc), 

aceștia având o fată (Anca Viorica Tunduc), absolventă a Facultății de Științe Socio-Umane 

din Oradea, care deține actualmente un cabinet individual de psihologie. 

Cultul urmat de familia Tunduc este cel creștin-ortodox, fiind afiliați bisericii ortodoxe 

din satul Aștileu, iar doamna Maria a lucrat în timpul regimului comunist la CAP (Cooperativa 

Agricolă de Producție), distrusă în prezent, ce se găsea pe pajiștea din estul satului Aștileu. A 

urmat școala primară (2 clase în limba română : 1939 – 1941, 2 clase în limba maghiară : 1941 

– 1943), văzându-și apoi de gospodărie, munca câmpului, căsnicie și munca de la CAP. Starea 

sa de sănătate din prezent este una destul de bună, măiestria doctorului Kovacs Francisc de la 

Spitalul Orășenesc Aleșd ajutând-o să și rezolve problema cu țesuturile. 

Fig. 116. Căsnicia doamnei Tunduc Maria : st. Soțul dânsei aflat la coasă  

într-o fotografie veche, dr. Aspectul din prezent al doamnei Tunduc Maria 

Gospodăria este constituită dintr-o curte de mărime medie (unde se găsesc animale de 

casă : un câine, câteva găini și câțiva porci, ultimele două clase crescute pentru alimente), iar 

în cadrul acesteia sunt 2 case. Cea dintâi construcție (din partea stângă a gospodăriei) e casa  
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unde locuiește fiul doamnei Maria (Viorel), alături de soția sa (Lucreția), alăturându-se și fiica 

lor (Anca Viorica) când se întoarce acasă, aceasta locuind, în prezent, în Oradea.  

Fig. 117. Gospodăria familiei Tunduc : a. Casa aferentă familiei  

lui Viorel Tunduc, b. Casa unde stă doamna Tunduc Maria 

Viorel Tunduc are în gând să transforme casa mamei sale într-un muzeu care să arate 

aspecte tradiționale ale gospodăriei. Încă de la intrare se observă un coridor îngust și lung, în 

care sunt depozitate diferite obiecte, a cărui parte dreaptă duce direct în pivniță. Casa deține 3 

camere : o cameră unde doamna Maria doarme și își desfășoară traiul (în care se află și soba de 

lemne), cămara din centrul casei (aici e scara ce duce în pod) și o cameră unde sunt depozitate 

țesături brodate de către doamna Tunduc Maria în timpul războiului de țesut. 

 

Fig. 118. Casa doamnei Tunduc Maria : a. Holul lung și  

îngust de la intrarea în casă, b. O imagine cu dormitorul 
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3.6.5. Categoria tinerelor talente aferente comunei Aștileu 

A. Ardelean Amalia-Ela-Mălina (cunoscută și Ela Ardelean) s-a născut pe data de 15 

noiembrie 2003 (16 ani), fiind fiica adoptivă și unică a familiei Ardelean (Ardelean Nicolaie și 

Ardelean Doina-Mariana). Nu știe dacă are frați sau surori, întrucât este adoptată și nu are nici 

cea mai utilă informație despre familia biologică. Artista noastră locuiește în comuna Aștileu 

de 15 ani, avându-și domiciliul în zona Refractara a satului Aștileu. 

Cât despre formarea educațională, primul semestru din clasa întâi l-a avut în Școala cu 

clasele I – IV din zona Refractara (sub îndrumarea învățătoarei Tunduc Lucreția), iar al doilea 

s-a desfășurat la Liceul Teoretic ,,Constantin Șerban” Aleșd (Step by Step, având un program 

prelungit) sub ghidajul învățătoarelor Șoit Rodica și Zembre Florica. În clasa a II-a s-a întors 

la Școala cu clasele I – IV din zona Refractara. Școala gimnazială a făcut-o la Liceul Teoretic 

,,Constantin Șerban” Aleșd, având-o dirigintă pe doamna Hanga Simona. A optat spre aceeași 

instituție în continuare, clasele a IX-a și a X-a făcându-le la proflul Științe ale naturii (unde i-a 

fost dirigintă Gabrian Viorela), iar din motive personale, s-a transformat în clasa a XI-a înspre 

profilul Filologie, în care o are dirigintă pe doamna Silaghi Antonia. 

Fig. 119. Contextul familial și educațional : a. O poză cu familia adoptivă  

(chiar și cu bunicii adoptivi), b. Câștigarea unui concurs județean de creație 

Ca om, cu toată că la vârsta sa puțini oameni ar crede-o, are o experiență destul de vastă 

în ceea ce privește viața, perspective, orientări culturale, politice etc. Încă din școala primară a 

început să aibă o afinitate specială pentru scris, dar nu era ceva special. Când a împlinit 15 ani, 

a început să scrie poezii, simțind în suflet o reală plăcere și relaxare, negândindu-se vreodată 

că va ajunge să facă măreț. A fost descoperită și încurajată de către prieteni, astfel că artista și-

a deschis o pagină de Facebook (Ela Ardelean Oficial) pe data de 27 decembrie 2018. 
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Fig. 120. Ela Ardelean Oficial : a. Un citat despre curajul de a te exprima, 

b. O expresie ce semnifică calitatea de a fi un om veritabil 

A început să scrie din pasiune și și-a deschis un orizont complet nou, iar după un an și 

jumătate de muncă, a început să pună bazele unui proiect. Cu toate că a dorit să ajute cu acest 

proiect, nu putea să reușească de una singură, astfel încât să-și formeze o echipă având scopul 

de bază de a ajuta, echipă pe care și-a numit-o specific : Zeii Imposibilului. 

Tabel 6. Cele 10 atribute ale echipei Zeii Imposibilului 

1. Să ajute cât mai mult ! 

2. Să promoveze talente reale, să făcă cunoscuți acele persoane care merită cu adevărat ! 

3. Să promoveze aferent cazuri sociale ! 

4. Să se implice în campanii caritabile ! 

5. Să schimbe România !  

6. Să readucă adevăratele valori și să le promoveze : respectul, demnitatea, onoarea, bunătate și credința 

7. Să încurajeze drumuri de succes, să ajute oamenii să înceapă drumuri de succes și să aibă încredere 

8. Să creeze o echipă altfel pentru rezultate altfel : ei știu că formarea echipei nu se va termina niciodată 

9. Să deschidă o cale pentru oamenii defavorizați în viață ! 

10. Să sprijine cultura românească, întrucât e cam neglijată ! 

În momentul în care a lansat echipa (9 august 2020), a realizat că trebuie să muncească 

toți în egală măsură, iar ea (ca lider) are cea mai mare responsabilitate. Trebuie să își mențină 

echipa, să își motiveze oamenii, să îi pună să muncească. Alături de echipa pe care o conduce 

a dus la capăt 2 proiecte. Cel dintâi proiect (,,Sunt un Zeu”) are ca scop promovarea tinerilor 
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ce fac activități cu adevărat importante în viață (performanță). 

Fig. 121. ,,Sunt un Zeu” : st. Florin Prodană (un antrenor de fitness din  

Alba Iulia), dr. Blaj Dalina Grațiela (antrenor de karate din orașul Aleșd) 

Cel de-al doilea proiect al echipei Zeii Imposibilului se cheamă ,,Provocarea celor 21 

de zile : Te scot la un zâmbet ?”, acest proiect având ca scop de a face oamenii să zâmbească, 

întrucât sunt persoane care trăiesc într-o lume tristă, iar echipa a venit cu inițiativa. 

În viitorul apropiat, echipa dorește să continue cu proiectele, menținându-și scopul de a 

ajuta cât mai multă lume, pentru a promova oameni care merită cu adevărat, pentru a continua 

cu dezvoltarea unei culturi bine definită pe axa implacabilă a timpului. Ca și echipă, asociația 

denumită generic Zeii Imposibilului pune un extrem de mare accent pe cultură, întrucât echipa 

dorește intens ca al său căpitan (Ela Ardelean) să-și lanseze cu succes cărțile, iar sprijinul pe 

care i-l acordă echipa sa, în acest moment, este unul imens, iar eforturile pe care le fac aceștia 

sunt efectiv uriașe, în principal pentru niște tineri ce par să se regăsească într-o generație nouă, 

o generație din ce în ce mai indiferentă și orbită de interese. 

Cu toate acestea, autoarea își continuă cariera plină de creativitate și esență. 
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Fig. 122. ,,Provocarea celor 21 de zile : Te scot la un zâmbet ?” :  

st. O imagine cu provocările 1 – 9, dr. Continuarea : provocările 10 – 12  

B. Giurcuț Amalia-Florina s-a născut pe 7 aprilie 1999 (21 de ani) și este de loc din 

satul Chistag al comunei Aștileu, sat în care locuiește și în prezent alături de familie. Tatăl său 

(Giurcuț Marius) s-a stins din viață, astfel încât mama sa (Giurcuț Anamaria) și-a refăcut viața 

cu domnul Bălan Mircea (tatăl său vitreg). Are o soră de 14 ani și trei frați (de 16 și 12 ani din 

cea dintâi căsnicie a mamei sale, cât și un frate vitreg, de 3 ani din a doua căsnicie). 

A urmat fosta Școală cu clasele I – IV din satul Chistag (între timp transformată într-o 

fabrică de cablaje), ulterior ajungând în Școala cu clasele I – VIII nr. 1 Aștileu. A absolvit cu 

brio această unitate de învățământ și a fost repartizată în 2014 la Colegiul Tehnic ,,Alexandru 

Roman” în orașul Aleșd, spre profilul Tehnician în comerț, absolvind 4 ani mai târziu, în 2018. 

Înainte să își înceapă cariera în modeling, Amalia a urmat cu succes cursurile unei școli 

profesionale în municipiul Oradea (Profesional Academy), între luna decembrie a anului 2018 

și martie 2019, dobândind în urma terminării acesteia un atestat de profesie pe post de cofetar, 

certificat valabil toată viața, Amalia gândindu-se-n viitor să-și deschidă un PFA. 
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Fig. 123. Cursul de formare profesională (de cofetar) : st. O imagine  

cu prima prăjitură a sa, dr. Certificatul dobândit și examenul practic 

Fig. 124. Cea dintâi ședință foto de la Cetatea Oradea :  

a. Un primplan cu chipul Amaliei, b. O poză de ansamblu 

Amalia și-a dezvoltat pasiunea pentru modeling încă de la cele mai fragede vârste, de 

când părinții săi o pozau foarte mult, ea fiind o fire fotogenică. În data de 31 iulie 2020, a avut 

loc prima sa ședință foto pentru magazinul de îmbrăcăminte orădean Hermosa Dress Rental (o 

ședință ce s-a desfășurat în Piața Unirii și la Cetatea Oradea, avându-i ca și fotografi pe Florin  
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Naghi, Adrian Stancu, Covaci Alexandru, cât și Ciprian Tișe). 

Fig. 125. Ședința foto pentru Hermosa Dress Rental : a. O imagine  

din Piața Unirii (Oradea), b. O poză laterală la Cetatea Oradea 

Au urmat apoi 2 ședințe avute cu Covaci Alexandru pe 27 august (la Palatul Baroc) și 

pe 4 septembrie (la Șirul Canonicilor), în municipiul Oradea. 

 

Fig. 126. Ședințele foto ținute cu Covaci Alexandru : a. În parcul  

din curtea Palatului Baroc, b. Un cadru de pe Șirul Canonicilor 
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Cea mai recentă ședință a avut loc chiar în satul natal (în Chistag), ținută pe data de 15 

septembrie cu fotograful Țurcanu Cristian. Această ședință, ca și cele două avute cu Covaci, 

sunt realizate strict în scopul promovării fotografilor și, mai ales, a Amaliei ca model. 

Fig. 127. Ședința foto de la Gara Aleșd : a. O imagine de lângă  

clădirea Poliției Feroviare, b. Sus pe vagoanele de marfă ale fabricii Holcim 

C. Secară Anamaria Claudia s-a născut pe data de 13 ianuarie 2002 (18 ani) și își are 

domiciliul în satul Aștileu. Ai săi părinți sunt Secară Petru și Secară Ancuța, având și un frate 

mai mare, de 24 ani (Secară Sebastian). Cât despre formarea educațională, a urmat Școala cu 

clasele I – IV din zona Refractara, urmând ulterior Școala cu clasele I – VIII nr. Aștileu, iar în 

prezent urmează profilul Științe ale naturii la Colegiul Tehnic ,,Alexandru Roman” din orașul 

Aleșd (în clasa a XII-a), având în față cea mai importantă perioadă a vieții sale. 

Acel moment când s-a decis să înceapă o carieră în bodybuilding a fost în clasa a X-a, 

motivația sa fiind de a avea un corp îngrijit și atractiv. Claudia a fost diagnosticată cu miopie 

în clasa a IX-a (fapt pentru care poartă ochelari), dar acest lucru nu a împiedicat-o un an mai 

târziu (2018) să înceapă să meargă la sală la Kukky Power Gym (aflată în Aleșd), unde mergea 
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de 3 pe săptămână (luni, miercuri și vineri de cele mai multe ori), continuând să facă acasă în 

weekend-uri, ședințele ținând în jur de o oră fiecare, indiferent de locație. A continuat să facă 

bodybuilding la Kukky Power Gym timp de un (până în toamna anului 2019), plătind 40 RON 

abonamentul lunar (sau 20 RON abonamentul pe 2 săptămâni în perioadele când făcea pauză 

să învețe pentru teste și teze), dezvoltându-și corpul exclusiv din bodybuilding. 

Fig. 128. Corpul dezvoltat după un an la Kukky Power Gym :  

a. Un primplan cu corpul Claudiei, b. O imagine de ansamblu 

Cum a început să se aglomereze materia de școală începând din clasa a XI-a, Claudia a 

decis să renunțe să mai facă bodybuilding la Kukky Power Gym și și-a amenajat acasă în garaj 

un spațiu unde să-și lucreze corpul în continuare, dispunând de gantere (de 15 kg), bară, benzi 

și alte echipamente specifice acestei activități. O ședință a sa durează, în prezent, jumătate de 

oră în weekend și o oră întreagă în timpul săptămânii, având un reglaj (metabolism) destul de 

bun deși mânâncă consistent, mâncarea sa preferată fiind cartofii franțuzești. 

Claudia deține un program de nutriție destul de regulat. În weekend-uri și în vacanțe, ia 

masa de trei ori pe zi (micul dejun la ora 10, prânzul la ora 15 și cina la ora 21), iar în zilele cu 

școală apar 2 gustări suplimentare (în pauza mare la ora 11 și gustarea de dinainte de somn, la  
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ora 23, iar pe viitor vrea să urmeze cursurile Universității din Oradea la Facultatea de Medicină 

și Farmacie, Specializarea Nutriție și Dietetică, visul său fiind de a ajunge instructor de fitness. 

Fig. 129. Bodybuilding-ul de acasă al Claudiei Secară : a. Recipientele  

de apă și shake-uri proteice, b. Gantere de 15 kg, c. Corpul său în prezent 

3.6.6. Campionii comunei Aștileu 

A. Barabaș Adrian-Florin s-a născut pe data de 21 februarie 1993 (27 ani), avându-i 

ca părinți pe Barabaș Ioan și Barabaș Florica, care l-au crescut alături de cei doi frați mai mari 

(Claudiu, de 39 de ani, și Daniel-Ionuț, de 34 ani). A crescut în satul Aștileu, nr. 11 și a învățat 

pentru început la Școala cu clasele I – VIII nr. 1 Aștileu (școala primară și generală). A ajuns 

în Colegiul Tehnic ,,Alexandru Roman” Aleșd, absolvind în anul 2012 specializarea Tehnician 

în produse alimentare și protecția mediului. 

A început fotbalul în 2008 la Crișul Aleșd, pe postul de portar. Avea 14 ani și evolua în 

cadrul echipei de juniori. Ulterior a făcut pasul spre echipa de seniori (la vârsta de 17 ani), ce 

evolua în campionatul Ligii a IV-a din județul Bihor. Aici a avut ocazia să se iasă în evidență 

în cât mai multe meciuri, unul dintre ele fiind cel împotriva echipei FC Hidișel, la care a ajuns 
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să evolueze în următorii 2 ani. În urma acelui meci, oficialii celor de la FC Hidișel l-au sunat și 

i-au spus că doresc ca el să facă parte din lotul echipei, iar debutul său la această echipă a fost 

unul extrem de bun, întrucât au ajuns până turul V al Cupei României, unde au jucat împotriva 

celor de la FC Bihor. În acest meci, a reușit să apere o lovitură de la 11 metri, aspect care a dus 

meciul în prelungiri (1 – 1 după 90 de minute, scor 1 – 3 după prelungiri). 

Tabel 7. Cupa României 2014 – 2015 (FC Hidișel) 

Tur Adversar Scor 

Județ • 0 : Viitorul Marghita 4 – 2  

I • 1 : Național Sebiș 3 – 1 

II • 2 : CS Oșorhei 1 – 0 

III • 3 : Șomii Pâncota 2 – 0 

IV • 4 : Luceafărul Felix 3 – 0 (neprezentare) 

V • 5 : FC Bihor 1 – 1 (1 – 3 după prelungiri) 

 

Fig. 130. FC Hidișel în Cupa României 2014 – 2015 :  

a. Câștigarea fazei județene  

pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, b. Adrian Barabaș în meciul cu Pâncota 

În urma acestor rezultate, portarul Adrian Barabaș a fost cumpărat de FC Universitatea 

Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, în același sezon (2014 – 2015), echipă ce activa 

în Liga a II-a, iar după nici jumătate de an a semnat cu FC Bihor, jucând până în vara lui 2015, 

întorcându-se apoi la FC Hidișel în sezonul 2015 – 2016, echipă cu care a câștigat Liga a IV-a 

din județul Bihor, echipa pierzând barajul susținut împotriva câștigătoarei județene din județul  
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Satu Mare (cu Recolta Dorolț) cu 3 – 0 , neprezentându-se din motive financiare. 

Fig. 131. Sezonul 2014 – 2015 : a. O poză alături de Adrian Mititelu  

(patronul FC Universitatea Craiova), b. Colegii de la FC Bihor 

În 2016 a revenit la Crișul Aleșd, dar nu ca portar, ci pe post de atacant. A semnat apoi 

(tot în același an) cu CSC Dacia Gepiu din Liga a V-a, echipă cu care a câștigat campionatul în 

sezonul 2016 – 2017, iar pe lângă fotbal, a avut și un loc de muncă pentru a avea o situație ce 

să fie cât de cât suficientă financiar, iar în anul 2018 a câștigat cu CSC Dacia Gepiu (care era o 

nou-promovată în Liga a IV-a Bihor) Cupa României pe județul Bihor, câștigând cu scorul de 

4 – 2 împotriva Unirea Valea lui Mihai (stadion : ,,Francisc Matei” din Beiuș). 

Fig. 132. CSC Dacia Gepiu : a. Colectivul de jucători după ce  

a câștigat Cupei României pe județ, b. O seară de film în echipă 

În 2018 a semnat cu CSC Sânmartin ce era în Liga a IV-a și avea obiectiv promovarea 

în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al României, echipa reușind promovarea în Liga a III-a în 

acel sezon după un baraj câștigat cu 2 – 0 în dublă manșă (4 – 0 la general) împotriva echipei  
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care a câștigat Liga a IV-a din județul Cluj (ACS Florești). CSC Sânmartin și-a adjudecat net 

și Cupa României pe județul Bihor în acel sezon, urmând apoi o evoluție excepțională, echipa 

ajungând până în turul IV al Cupei României, unde a fost eliminată de Universitatea Cluj, scor 

1 – 2, dramatic în minutul 90 cu golul lui Taub. 

Fig. 133. CSC Sânmartin și barajul de Liga a III-a : st. Salutul  

de la centru din returul cu AFC Florești, dr. Celebrarea victoriei 

Tabel 8. Cupa României 2019 – 2020 (echipa CSC Sânmartin) 

Tur Adversar Scor 

Județ • 0 : Unirea Livada 5 – 1  

I • 1 : Unirea Tășnad 8 – 2 

II • 2 : Olimpia Satu Mare 5 – 0 

III • 3 : Luceafărul Oradea 4 – 1 

IV • 4 : Universitatea Cluj 1 – 2 

În prezent se află cu CSC Sânmartin pe poziția a VII-a în Liga III-a (seria 10, după 7  

meciuri disputate), iar în Cupa României și-au depășit performanța din sezonul trecut, reușind  
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să acceadă în turul V, eliminând în turul IV puternica echipă de Liga a II-a Comuna Recea din 

județul Maramureș cu scorul de 4 – 3 (meci jucat în baza sportivă de la Sânmartin), echipă ce 

a remizat acasă (3 – 3) cu liderul Ligii a II-a (FC Universitatea Craiova) și a reușit să învingă 

celebra echipă de fotbal Rapid București (tot acasă) cu scorul de 2 – 1. 

În meciul disputat contra împotriva de la CSM Satu Mare în restanța din etapa a III-a a 

Ligii a III-a (seria 10) pe stadionul ,,Daniel Prodan” din Satu Mare, Adrian Barabaș a reușit să 

apere 2 lovituri de la 11 m în mai puțin de două minute, în fața lui Svarczkopf, inițial, iar apoi 

în fața lui Cadar, lovitura de pedeapsă repetându-se întrucât portarul nostru nu a fost cu ambele 

picioare pe linia porții, iar în final, CSC Sânmartin s-a impus cu 1 – 0. 

(link cu cele 2 penalty-uri apărate : https://www.youtube.com/watch?v=4E5Qx-

Zfj7s&t=229s, de la minutele 02 : 01 și 03 : 43) 

Fig. 134. Adrian Barabaș în meciul cu CAO Oradea :  

a. O intervenție asupra unei centrări pe poartă , b. Cartonaș galben luat de Adrian 

B. Bobovski Ștefania Maria s-a născut pe data de 20 august 2000 (20 de ani), avându-

i ca părinți pe Bobovski Tiberiu și Bobovski Corina, iar ca frate pe Bobovski Alex (31 de ani, 

designer renumit). Această domnișoară cu zâmbetul plin de creativitate locuiește în comuna 

Aștileu încă de la primele zile ale vieții. Aici a urmat studiile exemplar, începând de la grădiniță 

și continuând cu școala generală, în cadrul Școlii cu clasele I – VIII nr. 1 Aștileu. A optat către 

Colegiul Tehnic ,,Alexandru Roman” Aleșd, absolvind în anul 2018 specializarea Filologie. În 

vara aceluiași an a optat pentru Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane, 

departamentul Resurse Umane, în prezent Ștefania fiind studentă în anul 2. 
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Fig. 135. Câteva portrete de familiei ale Mayei :  

st. Cu părinții săi la absolvirea liceului, dr. Cu fratele (Alex) și verișoara (Timea)  

în momentul împlinirii frumoasei vârste de 18 ani 

Actvitatea sa sportivă a început de la vârsta de 4 ani, în momentul când la televizor au 

fost redate diferite melodii, iar Mayei îi plăcea să danseze (ori ,,să se bâțâie” cum îi place ei să 

spună). Întrucât nu știa să execute corect exercițiile, mama sa a luat-o de mână și a dus-o către 

Casa Cultură din Aleșd, unde a întâlnit-o pe doamna Mariș Puscov (maestru coregraf). Dânsa 

a introdus-o treptat în etapele dansului, corectându-i poziția brațelor în executarea piruetelor, 

poziția corectă și executarea corectă a elementelor de balet, urmând o perioadă destul de lungă 

de antrenamente de perfecționare. Când a împlinit 8 ani a fost aleasă în grupa de performanță a 

clubului Fit Dance din municipiul Oradea, când a început adevărata artă. 

Spre a ajunge la orele de dans, Ștefania trebuia a să facă naveta prin diferite mijloace de 

transport (tren, microbuz, autostop). În tot acest timp a evoluat și progresat continuu, balerina 

noastră participând alături de echipa Fit Dance în diferite locații unde se desfășurau spectacole 

și concursuri. Aceste evenimente erau atât naționale (București, Cluj-Napoca, Timișoara, Arad, 

Oradea etc.) cât și internaționale, având loc în țări ca Ungaria, Austria, Serbia ori Cehia. 
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Fig. 136. Perfecționarea sub coordonarea doamnei Mariș : a. Stilul artistic  

dezvoltat de Ștefania Bobovski, b. Corpul format în cei dintâi ani de carieră 

Fig. 137. Spectacolele Mayei de la Fit Dance : a. În interiorul complexului  

comercial ERA Shopping Park Oradea, b. Campionatul Național din 2015 (Oradea) 

Într-un grup nu e o activitate ușoară să dansezi, întrucât trebuie să apară o pasiune față 

de dans, să existe o comunicare, colegialitate, înțelegere, întrucât nicio persoană nu s-a născut 

învățată, iar aceste elemente (împreună cu munca și repetiția) duc către o armonie, sincronizare 

și stăpânire de sine pe scenă, însă pentru Maya momentul special era când dansa singură. 
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Fig. 138. Spectacolele Mayei : a. Un eveniment susținut la Teatrul Regina Maria  

din Oradea, b. Balul Bobocilor CT ,,Alexandru Roman” Aleșd 2016 

(sursa fotografiilor : 

https://www.facebook.com/EvenimenteOradea.ro/photos/t.100003742487614/482153645242

106/?type=3, 

https://www.facebook.com/andraartes/photos/t.100003742487614/1810828079131550) 

Fig. 139. Colegele din trupa de dans Fit Dance : a. În poza de grup  

de la majoratul Mayei, b. Repetând pentru spectacole în sala lor de antrenament 

(sursa fotografiilor : 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2023527821044180&set=t.100003742487614&ty

pe=3) 

Coregrafa i-a creat în total 8 coregrafii cu care a participat cu mândrie la spectacole, iar 

în anul 2015 a cucerit titlul de campioană națională pentru cea mai bună dansatoare spre clasa 

solo juniori. Spre finalul anului 2018 a renunțat să mai meargă la dans, cu toate că și în ziua de  
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azi îi lipsește această pasiune, renunțând pentru a se focusa pe facultate, întrucât dansul a fost 

pentru Ștefania un hobby, un mod de a se relaxa și de a se detașa de oricare gând. 

Fig. 140. Cariera de dansatoare : st. Câștigarea titlului național în 2015,  

dr. Cea mai recentă poză a Mayei (20 de ani) 

C. Căileanu Andrada Cătălina s-a născut pe data de 13 aprilie 1999 (21 de ani) și îi 

are ca părinți pe Căileanu Călin și Căileanu Liliana, cât și un frate mai mic (George, de 19 ani), 

aceștia desfășurându-și viața într-o perfectă armonie în satul Chistag. 

Fig. 141. Andrada Căileanu (a) și festivitatea de final a clasei a XII-a (b)  
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Cât privește formarea educațională, a urmat școala primară, clasele V – VIII și liceul în 

cadrul Liceului Teoretic ,,Constantin Șerban" Aleșd, absolvind în 2018. A participat cu brio la 

olimpiadele naționale, cele mai importante performanțe ale sale fiind : premiul I la Olimpiada 

Națională de Istorie desfășurată la Baia Mare (clasa a VIII-a, după un loc I pe județ, având-o ca 

profesor îndrumător pe doamna Hanga Simona), mențiune la Olimpiada Națională de Istorie 

de la Oradea (clasa a IX-a, după un loc I pe județ, având-o ca profesor îndrumător pe doamna 

sa dirigintă, Silaghi Antonia), aceste performanțe fiind dublate de participarea sa la Olimpiada 

Națională de Limba și literatura română de la Târgoviște (clasa a X-a, după un loc I pe județ, 

unde a fost pregătită eficient de doamna profesoară Copăceanu Marinela). 

Fig. 142. Colecția de diplome a Andradei Căileanu :  

a. Premiul I la Olimpiada Națională de Istorie 2014, b. Diploma de participare  

la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română în 2016 

Tabel 7. Olimpiadele naționale și județene ale Andradei Căileanu 

Nr. Clasă Disciplină Județ Țară 

1 VIII • 1 : Istorie 1 1 

2 IX • 2 : Istorie 1 mențiune 

3 X 
• 3 : Limba și 

literatura română 
1 participare 

4 X • 4 : Istorie 3 - 

5 X 
• 5 : Limba 

franceză 
mențiune - 

6 XI • 6 : Istorie 2 - 

7 XI 
• 7 : Limba 

franceză 
2 - 
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În anul 2018 a reușit performanța istorică de a obține nota 10 la toate cele trei probe ale 

examenului de Bacalaureat : limba și literatura română (ca profesoară : Copăceanu Marinela), 

istorie (ca profesoară : Silaghi Antonia) și geografie (ca profesoară : Gabrian Viorela). În acest 

scop a fost recompensată cu suma de 1000 RON și o plăcuța gravată (oferită de Liceul Teoretic 

,,Constantin Șerban” alături de Primăria Orașului Aleșd). 

În anul 2018, Andrada a fost admisă la Universitata Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la 

Facultatea de Drept, în care se află în anul 3 de studiu. 

Fig. 143. Comemorarea rezultatului de la Bacalaureat (a) și  

activitatea zilnică a sa : b. La majoratul fratele său (George),  

 c. Un primplan din gospodăria familiei sale din satul Chistag 

D. Gârdan Florin s-a născut pe 12 mai 1987 (33 de ani) și e originar din satul Călățea 

al comunei Aștileu. Și-a început activitatea în kickboxing târziu (la 25 de ani) la centrul de arte 

marțiale deținut de Alexandru Lungu în Oradea sub comanda antrenorilor Alexandru Lungu și 

Ionuț Brânză, concurând la categoria 65 kg. Călit de mic copil în munca cu buștenii în pădure, 

sportivul avea un program săptămânal de 5 antrenamente, iar pentru forța sa, Gârdan a primit 
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acronimul de ,,Fierul” (sau ,,Iron” cum era prezentat în luptele internaționale). 27 

Fig. 144. Centrul de arte marțiale din Oradea al lui Alexandru Lungu :  

st. O lovitură joasă de picior, dr. O încercare de punere la pământ  

(sursa fotografiilor : https://www.facebook.com/sandulungummaoradea/) 

S-a remarcat mai ales în circuitul național Real Xtreme Fighting, unde și-a disputat și 

cel dintâi meci împotriva lui Lucian Mocănașu, câștigat la Brașov pe data de 19 iulie 2013. A 

urmat meciul disputat contra lui Bogdan Barbu de la Pitești, câștigat pe data de 27 septembrie 

a aceluiași an. Crescând în rang, a ajuns să lupte în semifinala pentru titlu la 65 kg, împotriva 

lui Ioan Vrânceanu (,,Gerula”), câștigând în fața acestuia pe 5 aprilie 2014 la Drobeta-Turnu 

Severin, ajungând să lupte din nou cu Bogdan Barbu, dar de data aceasta pentru centura RXF 

în Sala Polivalentă din București, Gârdan devenind campion (pe 15.12.2014). 

Fig. 145. Calea spre centura clasei de 65 kg RXF : a. Primul  

meci al său din carieră, b. Câștigând partida cu Bogdan Barbu către centură 

(sursa fotografiilor : https://www.facebook.com/RXFighting/) 

                                                           
27 https://www.bihon.ro/sport-local/vreau-sa-ajung-cat-mai-sus-posibil-344053/ 
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Și-a apărat centura RXF la categoria 65 kg în două rânduri. În cel dintâi meci de apărare 

a titlului, disputat la Cluj-Napoca, a câștigat prin decizie unanimă împotriva lui Ciprian Mariș, 

iar în a doua partidă pentru apărarea titlului l-a întâlnit din nou pe Ioan Vrânceanu. Cu toate că  

de această dată, ,,Gerula” a fost mult mai bine pregătit, Gârdan a câștigat partida din București 

cu un knock-out tehnic după ce l-a pus la pământ pe Vrânceanu, rămânând neînvins în RXF (6 

meciuri din 6 câștigate), scriind astfel o performanță istorică către sportul bihorean. 

Fig. 146. Cursa de apărare a centurii RXF 65 kg : a. Când 

îl pune la pământ pe Ciprian Mariș, b. Azvârlindu-l în peretele cuștii pe Gerula 

(sursa fotografiilor : https://www.facebook.com/RXFighting/) 

În ceea ce privește cariera sa internațională, Gârdan a disputat 9 meciuri internaționale, 

dintre care 6 câștigate și 3 pierdute. Câteva momente de remarcat au fost ștrangularea contra 

lui Karoly Kiss din 14 martie 2014, în urma căreia a câștigat prima sa piramidă internațională, 

chiar pe terenul adversarului, în Ungaria, sau cea dată lui Mattia Bartolucci în 31.10.2014. 

 

Fig. 147. Cariera internațională : a. Versus Karoly Kiss, b. Versus Mattia Bartolucci 
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Tabel 8. Palmaresul internațional al lui Florin Gârdan 

(sursa datelor : https://www.tapology.com/fightcenter/fighters/60030-florin-gardan) 

• 1 : Înfrângere (Khalid Taha, 30.11.2013) • 2 : Victorie (Laszlo Benko, 14.03.2014) 

• 3 : Victorie (Karoly Kiss, 14.03.2014) • 4 : Victorie (Safak Aktop, 07.06.2014) 

• 5 : Înfrângere (Patrik Berisha, 10.10.2014) • 6 : Victorie (Mattia Bartolucci, 31.10.2014) 

• 7 : Victorie (Shely Santana, 30.05.2015) • 8 : Înfrângere (Kenji Bortoluzzi, 19.05.2015) 

• 9 : Victorie (Ben Boekee, 16.04.2016) 

Ultima sa luptă a fost victoria împotriva olandezului Ben Boekee din data de 16 aprilie 

2016, Gârdan alegând să urmeze apoi Calea Domnului, retrăgându-se definitiv din sporturile 

de contact. În tot acest timp i-au fost clar alături atât antrenorii săi (Alexandru Lungu și Ionuț 

Brânză), familia sa și prietenii, chiar și domnul primar al comunei Aștileu. 

Fig. 148. Cariera plină de succes în kickboxing al lui Florin Gârdan : a. Celebrând 

cu primarul Lazăr Vasile Ionuț victoria cu Ciprian Mariș, 

b. Antrenorul său, Alexandru Lungu, c. Ultima sa victorie contra lui Ben Bookee 
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E. Șoit Răzvan Mihai s-a născut pe 26 august 1990 (30 de ani), avându-i ca părinți pe 

Șoit Răzvan Mugurel și Șoit Rodica. Răzvan locuiește în satul Chistag. Cât privește formarea 

educațională, a urmat cursurile școlii primare și gimnaziale la Școala cu clasele I – VIII Aleșd 

(cum s-a chemat atunci Liceul Teoretic ,,Constantin Șerban” Aleșd). Clasa a IX-a și jumătate 

din primul semestru al clasei a X-a au fost la Colegiul Tehnic ,,Alexandru Roman” Aleșd, apoi 

urmând să se tranfere la Liceul cu Program Sportiv Oradea, absolvind specializarea Fotbal. A 

continuat pe același drum, întrucât a fost admis spre Universitatea din Oradea, la Facultatea de 

Educație fizică și Sport, terminându-și masteratul în antrenament sportiv : fotbal. 

Fig. 149. Viața actuală a lui Răzvan Șoit : a. Profesor de sport la Liceul Teoretic 

,,Constantin Șerban” Aleșd, b. Antrenor la Crișul Aleșd la juniori D 

Și-a început fotbalul pe legheleul din Chistag, având un teren mic lângă Gara Aleșd, pe 

care mergea zi de zi cu prietenii. A fost legitimat la 15 ani la Locadin Țețchea, atât la juniori 

(antrenor : Dragoș Enache), cât și la seniori (antrenor : regretatul Cătălin Mănoiu), dar după un 

timp a fost observat de către Gheorghe Silaghi, un antrenor de la grupa de juniori a clubului FC 

Bihor, unde a învățat cu adevărat ce înseamnă viața de sportiv, cu antrenamente zilnice, iar în 

weekend câte un meci, alături de antrenamentele săvârșite la LPS Oradea pentru a obține note 

pentru școală. A jucat trei ani la FC Bihor în echipa de juniori, care evolua în Divizia A și B a 

juniorilor republicani, unde a marcat goluri contra unor echipe ca Poli Timișoara, UTA Arad, 

LPS Timișoara, CSM Reșița etc. În ultimul an de juniorat, acesta a suferit o accidentare teribilă 

la gleznă și n-a putut evolua nici la turneul semifinal, cât nici la turneul final al campionatului 

național, unde FC Bihor a ieșit campioană națională, câștigând finala împotriva echipei Steaua 

București (care îl avea în teren pe Alin Toșca, actualul fundaș al echipei naționale de fotbal a 

României) pe arena din șoseaua Ștefan cel Mare (stadionul echipei Dinamo București). 
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Fig. 150. Articolele din Jurnalul Bihorean : a. Golul și victoria împotriva  

UTA Arad (3 – 0), b. Victoria spectaculoasă împotriva LPS Bihorrul (6 – 1)  

Fig. 151. Cariera glorioasă de la juniorii FC Bihor : a. Medaliile de campion  

național și de vicecampion al Cupei României, b. Carnetul lui Răzvan de  

jucător de fotbal, c. Calificare la etapa finală a campionatului național juniori A 

Apoi a simțit că fotbalul îl afectează la facultate și având în vedere că nivelul să nu era  
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unul ridicat, a hotărât să se axeze pe facultate, continuând să joace le echipa Locadin Țețchea, 

unde s-a creat un colectiv foarte bun în Liga a IV-a Bihor sub conducerea lui Dragoș Enache 

(primul său antrenor). A avut evoluții foarte bune la Țețchea, dar după un an a suferit o gravă 

accidentare la genunchi ce l-a scos din joc către o perioadă bună de timp, moment când a făcut 

un repaus prelungit și s-a concentrat să nu piardă anul doi de facultate. 

A terminat facultatea și a început cariera de antrenor la Crișul Aleșd, mulțumindu-i net 

lui Ciprian Fogarași pentru încrederea de a-i încredința o grupă de juniori, iar după o perioadă 

a venit antrenor la echipa de seniori renumitul Viorel Domocoș (fost fotbalist la Crișul Aleșd, 

FC Bihor, Universitatea Craiova, Dinamo București, cu selecții la naționala României), care l-

a luat la echipa de seniori, unde juca al doilea atacant, alături de Sergiu Pop (golgheterul unei 

ediții absolut magice pentru Crișul Aleșd în Liga a IV-a (2016 – 2017), ajungând de pe ultima 

poziție (la finalul turului) pe poziția a IX-a la finalul campionatului. 

Fig. 152. Liga a IV-a 2016 – 2017 la Crișul Aleșd : st. Obținând o victorie  

importantă (5 – 1) împotriva Olimpiei Salonta, dr. Versus Crișul Sântandrei 

În 2019 a suferit din nou o accidentare la același genunchi, ce de data aceasta l-a forțat 

să ,,pună ghetele în cui” și să continue munca de antrenor, la care nu a renunțat nici când a fost  
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jucătorul celor de Crișul Aleșd, între anii 2016 și 2019, trei ani de ,,puși în ramă”. 

Fig. 153. Grupa de juniori de la Crișul Aleșd pe care o antrenează 

Visul său era să devină fotbalist la Rapid București, având în vene ,,sânge vișiniu”, cum 

îi place lui să spună. Ca jucători preferați îi preferă pe Gheorghe Hagi, Cristian Chivu, Adrian 

Mutu, Daniel Niculae, Daniel Pancu, Mugurel Buga (din România), cât pe plan internațional : 

Didier Drogba, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Thiery Henry, Zlatan Ibrahimovic etc. 

Fig. 154. Cu 2 foști căpitani ai echipei Rapid București : a. Cristian Săpunaru  

(câștigător al Europa League cu FC Porto în 2011), b. Dani Coman (fostul portar) 
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F. Toșe Ciprian s-a născut pe data de 14 iunie 1989 (31 de ani) și e din satul Chistag, 

unde a crescut într-o familie simplă și frumoasă. Are o soră și un frate, ambii mai mari, de 48 

și de 45 ani, iar în prezent, motociclistul nostru locuiește în Franța, în apropiere de Narbonne, 

alături de logodnica sa, Maria (20 de ani). A urmat Școala cu clasele I – IV din satul Chistag, 

apoi și-a săvârșit clasele V – VIII la Școala cu clasele I – VIII nr. 1 Aștileu, absolvind în 2008 

Colegiul Tehnic ,,Alexandru Roman” Aleșd, axându-se ulterior pe motociclism viteză. 

În liceu, cum a fost pasionat de fotbal, a făcut parte din echipa de fotbal a liceului și a 

jucat pentru echipa Crișul Aleșd la nivel de juniori. Cum a terminat liceul a plecat în Italia, iar 

acolo s-a declanșat pasiunea sa pentru motociclism viteză. Cu primii bani și-a achiziționat o 

motocicletă Yamaha R1 de 1000 cm3 din 2001 (destul de puternică pentru un începător). Apoi 

s-a întors în România și, cum își petrecea foarte mult timp plimbându-se cu motocicleta, și-a 

făcut prieteni motocicliști cu care ieșea frecvent. Cum a observat că restul grupului nu reușea 

să țină pasul cu el, că îi plac viteza și curbele, a hotărât să treacă către nivelul următor. 

Fig. 155. Viața personală a lui Ciprian : a. A sa logodnică, Maria, pe circuitul  

Transilvania Motor Ring (Cerghid, județul Mureș), b. Yamaha R1 de 1000 cm3 

A reușit să ia legătura cu Ionel Pascotă, ce e multiplu campion național și european, iar 

după o întrevedere l-a legitimat la clubul său : Moto Club Pascotă Timișoara (Pascota Racing 

Team). În ambianța acestui club, Ciprian și restul membrilor se simțeau ca într-o familie și se 

pregăteau intens pentru concursuri de diferite categorii. În aprilie 2013, Ciprian a particpat la 

Campionatul Național de Motociclism Viteză al României, desfășurat în Grecia, pe circuitul 

din Serres. A participat cu a sa Yamaha R1 din 2001, iar în pofida faptului că alți motocicliști 

aveau motociclete mult mai noi și mai performante, s-a clasat pe locul al doilea după colegul 

său de echipă, Grig Alexandrescu. A beneficiat de un sprijin material oferit de Pită Lugaș, iar  
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un prieten i-a asigurat transportul cu un Ford Transit. În urma acestui rezultat obținut la clasa 

1000 debutanți, primarul comunei Aștileu (Lazăr Vasile Ionuț) l-a premiat net pe Ciprian Toșe 

cu suma de 500 RON, arătându-și astfel sprijinul și susținerea către sportivii comunei. 

Fig. 156. Campionatul Național de Motociclism Viteză din 2013 : a. Startul  

cursei de la categoria 1000 cm3 debutanți,  

b. Ciprian Toșe într-un viraj, c. O imagine cu festivitatea de premiere a cursei 

Motorsportul e un sport costisitor, iar pe toată perioada în care a concurat la un nivel 

ridicat a avut susținere din partea câtorva firme și prieteni cărora le mulțumește din suflet. În 

urma ocupării poziției secunde în Campionatul Național de Motociclism Viteză din 2013, s-au 

alăturat și alți sponsori (BohaCom, Sticlă Aleșd și Paragonex). Au urmat în 2014 două curse : 

una în Bulgaria (Campionatul Est-European), unde a terminat cursa pe locul 11 și cealaltă în 

Ungaria, într-un campionat românesc privat denumit Romanian Superbike. În cursa desfășurată 

pe celebrul circuit de la Hungaroring, Ciprian Toșe și-a activitat din nou modul de superstar și 

a reușit să termine întrecerea pe locul 3, după o căzătură în calificări. 
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Fig. 157. Campionatul Est-European 2014 din Bulgaria : a. Cu sponsorii noi  

pe motocicletă, b. Aflat într-o depășire reușită, c. Un strop de adrenalină 

Fig. 158. Cursa RoSBK de pe Hungaroring (în 2014) : a. Ciprian conducând  

cursa din Ungaria, b. Ocupând poziția a treia pe podiumul de premiere 

Începând din 2014 până în anul 2019, Ciprian a făcut o pauză în cursele de motociclism 

viteză, achiziționându-și, între timp, o motocicletă Suzuki Gsxr 1000 ca și hobby, dar cu toate 

acestea i s-a ivit ocazia în luna septembrie a anului 2020 să revină în curse. Inițial s-au strâns  
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12 motocicliști din Oradea pentru a se antrena pe circuitul de la Rijeka (Croația). În cele din 

urmă s-a organizat o cursă pentru aceștia, printre care se găsea și Ciprian, motociclistul nostru 

reușind să ocupe la sfârșitul întrecerii de pe circuitul croat poziția a treia. În viitor se gândește 

(cu toate că momentan locuiește în Franța cu logodnica sa) să înființeze un club de motorsport 

în comuna Aștileu, în satul copilăriei sale, Chistag. 

Fig. 159. Cursa de la Rijeka (Croația) : a. Ciprian în acțiune pe un viraj,  

b. Startul cursei, c. O imagine cu podiumul de premiere de la finalul cursei 

3.6.7. Turismul cultural din comuna Aștileu 

A. Cătălin și Cătălina Bogdan și-au exprimat în mod deschis afecțiunea față de portul 

și jocul popular. Cei doi fii ai satului Călățea, Cătălin (născut pe 17 august 2000, 20 de ani) și  

Cătălina (născută pe 13 ianuarie 2003, 17 ani) au copilărit într-o familie frumoasă, avându-i ca 

părinți pe Bogdan Călin Petru (decedat în 2012, continuând ,,să-i lumineze de Sus din Ceruri”) 

și pe Bogdan Livia Florentina, cei doi frați având și o soră mai mică de 10 ani, Miruna. Ambii 

au făcut cele dintâi 8 clase la Școala cu clasele I – VIII nr. 2 Călățea (aflată doar la câțiva pași 

de gospodăria frumoasei familii din satul montan al comunei), urmând apoi ca amândoi frații  
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să ajungă la licee renumite din Oradea. Cătălin a urmat cursurile Liceului Ortodox ,,Episcop 

Roman Ciorogariu” (specializarea teologie), având înclinații spre această ramură creștină, iar 

Cătălina este în clasa a XII-a la Liceul cu Program Sportiv ,,Bihorul” (specializarea atletism), 

unde se pregătește intens atât pentru examenul de Bacalaureat din vara anului 2021, cât mai 

ales din punct de vedere sportiv, căci aceasta este atrasă de sport și bodybuilding, aspect scos 

în evidență de corpul său impecabil, care se contopește cu un zâmbet destul de rar întâlnit. 

Fig. 160. Cătălin și Cătălina Bogdan : a. Un zâmbet copleșitor deținut  

de Cătălina îmbrăcată în port popular, b. O atitudine de bărbat veritabil a lui Cătălin în 

mânuirea steagului, c. Un dans popular al celor doi frați din satul Călățea 

avut cu Ansamblul de Vest din Oradea la Casa de Nunți Toni din Aleșd 

Odată ajunși și integrați în reședința județului Bihor (municipiul Oradea), cei doi frați, 

cum au fost obișnuiți de mic cu munca acerbă și tradițiile populare (părinții îi duceau la seri de 

jocuri populare cu ocazia Crăciunului, Anului Nou și Sărbătorilor Pascale în distincte cămine 

culturale) au ales să facă parte dintr-un ansamblu de dansuri populare din municipiul Oradea, 

Ansamblul de Vest, înființat și coordonat din 2016 de domnișorul Berdea Mădălin. Cătălin și  
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Cătălina au intrat și s-au implicat activ în ansamblu în anul 2018, participând alături de ceilalți 

membri la diferite evenimente (spectacole cu tematică tradițională, zile ale comunelor, nunți, 

majorate, botezuri etc.) de pe teritoriul județului Bihor, precum și din afara județului. 

Fig. 161. 2018 (Ansamblul de Vest) : a. Cătălin Bogdan în port popular  

în satul Călățea, b. O poză cu Cătălina îmbrăcată în portul popular al comunei,  

c. O imagine cu băieții din Ansamblul de Vest și steagul ansamblului 

B. Gherman (devenită Broinaș-Gherman după căsătorie) Violeta Simona s-a născut pe 

3 aprilie 1993 (27 de ani), avându-i ca părinți pe Gherman Aurel și Gherman Irina. Are 4 frați 

și două surori, iar în prezent este căsătorită și are un băiețel de 1 an și 4 luni. Școala primară 

și generală a terminat-o în satul Călățea (Școala cu clasele I – VIII nr. 2 Călățea), sat în care a 

crescut, ajungând la Colegiul Tehnic ,,Alexandru Roman”, unde a absolvit profilului Filologie, 

urmând apoi cursurile Facultății de Geografie, Turism și Sport la Universitatea din Oradea, ea 

optând pentru specializarea ,,Tourism, management and planning”, Violeta făcând cursurile în 

limba engleză în decursul facultății. În prezent, este angajată ca și consultant artistic la Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale în județul Bihor. 
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Fig. 162. Aspecte din viața Violetei : a. Soțul său (Paul) și băiețelul său  

(pe nume Luca), b. Contemplându-se cu arta populară în satul natal (Călățea),  

c. Job de consultant artistic (ghidând ansamblul din Macedonia de Nord) 

Fig. 163. Începuturile carierei : a. Cel dintâi album, cu piesa  

omonimă cu 121.000 de vizualizări-n Youtube, b. Un recital în căminul cultural  

din satul Aștileu și distincția de cetățean de onoare al comunei 

În 10 ani de carieră a reușit să scoată un album de muzică populară (,,M-o prins badea  
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de cojoc”) alături de renumitul highighiș Ghiță Stângaciu, album ce conține 13 melodii ale căror 

versuri au fost create în totalitate de Violeta. A colaborat și cu Liviu Buțiu, Dan Moisă, cât și 

cu Zbiciu sau Mitică Negrean. A început să cânte la vârsta de 16 ani, când a pășit pentru prima 

oară într-o sală de canto popular a Școlii de Arte Francisc Hubic din Oradea, unde a avut-o ca 

profesoară pe Antonela Ferche Buțiu, obținând chiar și premii la concursuri. 

A fost membră în Ansamblul Folcloric Bihorul condus de Ioan Silaghi, alături de care 

a participat la spectacole și festivaluri în țară și în străinătate. A făcut parte din Grupul ,,Florica 

Ungur”, grup creat în cadrul emisiunii ,,Tezaur Folcloric” și a colaborat cu Centrul Județean  

pentru Conservarea și Promovare a culturii tradiționale din județul Bihor. 

Fig. 164. Confirmarea carierei de succes : a. Spectacolul ,,România ne unește” 2018  

din Oradea, b și c. Aparițiile TV : Hora TV și emisiunea ,,La Măruță” de pe PRO TV 

C. În comuna Aștileu există un meșter popular care confecționează costume populare 

specifice zonei, doamna Huseraș Maria Claudia, cu domiciliul în localitatea Peștere, nr. 116, 

aceasta având programul de lucru de luni până vineri între orele 10 și 13, respectiv 17 – 19, iar  

sâmbăta și duminică nu lucrează, iar numărul de contact al său e 0740335368. 
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Fig. 165. Costume populare create de doamna Huseraș Maria Claudia : 

a. Costumul de botez al micuțului Patrick Faur, b. Marius de la Arad (alături 

cu formația sa), c. Sânziana Toader alături de Ansamblul Crișul 

D. Obiceiurile populare aferente zonei cu ocazia sărbătorilor creștine de peste an sunt 

colindatul, umblatul cu steaua, sorcova, capra, ursul, viflaimul, chiar și țuraleisa. 

 

Fig. 166. Căminele culturale din satele Chistag (a) și Aștileu (b) 
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Zilele Comunei Aștileu se țin în a treia duminică din luna iunie, iar în zilele de Crăciun 

(25 decembrie) și de Anul Nou (1 ianuarie) au loc datinile și obiceiurile populare la căminele 

culturale din cele 4 sate, inclusiv la cel mai nou dintre acestea, care a fost construit în cătunul 

Cornet în 2020 pe locul unui depozit al fostei cariere de bauxită din cătun. 

 

Fig. 167. Căminul cultural din cătunul Cornet : a. Vedere exterioară,  

b. Sala de spectacole, c. Scaunele și mesele, d. Un punct 

sanitar al persoanelor cu dizabilități, e. Un punct sanitar pentru bărbați 
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Fig. 168. Obiceiurile și tradițiile din comună : a. Umblatul cu capra,  

b. Viflaimul,  c. Cadouri oferite copiilor din comună de Moș Crăciun 

E. Țurcaș Aurel Vlaicu s-a născut pe 24 august 1967 (53 de ani) în satul Călățea din 

comuna Aștileu, unde a copilărit și crescut, avându-i drept părinți pe Gavril și Ileana. Aurel a 

urmat școala primară și gimnazială la Școala cu clasele I – VIII nr. 2 Călățea. Clasa a IX-a și a 

X-a le-a săvârșit la Colegiul Tehnic ,,Alexandru Roman” Aleșd, acesta urmând să se transfere 

spre Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului, instituție unde a urmat și cursuri postliceale pentru 

specializarea Silvicultură. În anii ce au urmat a fost admis la Universitatea din Oradea, în care 

domnia sa s-a înscris și a absolvit Facultatea de Ingineria și Protecția Mediului. 

Încă de mic copil a învățat să cânte. Cum păstorea oile și vacile și cutreiera pășunile și 

pădurile, a găsit o sursă de inspirație în aceste activități și, mai ales, peisaje pentru cântecele ce 

l-au consacrat. A urcat pentru prima dată pe scenă cu ocazia sărbătorilor școlare, iar ulterior a 

cântat la balurile și nunțile din satul Călățea și satele vecine. În timpul stagiului militar, Aurel 

a participat la Festivalul Național Cântarea României, desfășurat la București, unde a obținut 

prima sa diplomă. În țelul perfecționării glasului său, în anul 1988, s-a încris la Școala de Arte  
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Francisc Hubic din Oradea, secția canto popular, avându-l profesor pe Marcu Leț. 

Fig. 169. Câteva primplanuri cu Aurel Țurcaș Vlaicu : a. Spectacolul de  

la Măgura Priei de la măsurișul oilor (an 2017), b. Cu Ansamblul Arădeana 

În primul an de studii a particpat spectacole și festivaluri județene și interjudețene, unde 

a obținut diferite diplome. Tot în timpul studiilor, a adunat cântece de la oamenii din Călățea și 

satele vecine, cântece de joc, polcă și pe picior (inclusiv și doine) aferente zonei. În data de 22 

februarie 1996 a debutat în Radiodifuziunea Română București la comisia de examinare, unde 

a obținut aprobarea a 11 cântece, iar în luna mai a aceluiași an a debutat și la TVR, emisiunea 

,,Tezaur Folcloric”, ce era prezentată de către regretata doamna Mărioara Murărescu. Ulterior,  

a fost invitat către concerte mari de la București, cât și din țară, unde a avut bucuria și onoarea  

să cânte alături de mari artiști (dirijorul Radiodifuziunii Române, Oprea Paraschiv, realizatori 

TV ca Iuliana Tudor, Sergiu Vaida sau Vasile Coca, cântăreți de renume). A scos până acum 7 

albume (cu peste 100 cântece adunate), iar actualmente lucrează la al VIII-lea album. 

 

Fig. 170. Spectacolul din satul Hodiș (a) și colaborarea cu Iuliana Tătar (b) 
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F. Ardelean Denisa-Ioana s-a născut pe data de 8 februarie 2000 (20 ani), avându-i ca  

părinți pe domnul Ardelean Ioan (49 ani) și pe doamna Ardelean Florica-Ana (46 ani), aceasta 

având un frate mai mare, Ardelean Claudiu-Ioan (24 ani). Cât privește studiile, a urmat școala 

primară din satul său natal, Chistag, urmând apoi ciclul gimnazial la Școala cu clasele I – VIII 

nr. 1 Aștileu. Au urmat 4 ani în cadrul Colegiului Tehnic ,,Mihai Viteazul” Oradea, în prezent 

ocupându-se de cel de-al treilea an de studii în cadrul Univesității din Oradea, în care urmează 

specializările Facultății de Științe Economice. 

Fig. 171. Viața personală a tinerei cânterețe  

de muzica populară Denisa Ardelean : a. În fața bisericii ortodoxe din satul Sântandrei,  

b. Cu părinții săi (Ioan și Florica-Ana) cu ocazia împlinirii a 18 ani, c. Claudiu-Ioan (24 

de ani), fratele mai mare al Denisei Ardelean 

fratele mai mare al Denisei 

A început să facă canto clasic în particular cu doamna Angela Popescu din Oradea timp 

de aproximativ 2 ani, de la începutul anului 2014 până spre sfârșitul anului 2015, iar din 2016 

a continuat orele de canto popular (în particular) cu cântăreața de muzică populară din Oradea, 
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doamna Felicia Costin, cu care continuă cursurile de canto popular inclusiv în prezent și care a 

selectat-o pe Denisa să facă parte din cadrul grupului ei folcloric ,,Izvor de cântec”. 

Artista din Chistag a înregistrat până în prezent 2 piese populare. Cea dintâi piesă este 

o priceasnă (se cheamă ,,Spune-mi, mie, Doamne”) și a fost publicată pe platforma YouTube 

în data de 19 aprilie 2019, adunând actualmente 2550 de vizualizări, cadrul interior cuprinzând 

biserica ortodoxă din satul Sântandrei (comuna Sântandrei). A doua sa piesă este un colind, cu 

videoclipul filmat în stațiunea montană Stâna de Vale (comuna Budureasa, județul Bihor), care 

este numit ,,Săltați câmpuri și livezi”, piesă publicată în data de 19 decembrie 2019 în cadrul 

aceleiași platforme (YouTube), colindul având 1611 de vizualizări. 

 

Fig. 172. Cariera de artistă de muzică  

a populară a Denisei Ardelean :  

a. O poză cu doamna Felicia Costin (actuala profesoară de canto a sa), b. O poză  

cu Denisa în biserica ortodoxă din satul Sântandrei (,,Spune-mi, mie, Doamne”),  

c. O secvență din videoclipul piesei ,,Săltați câmpuri și livezi” (filmat în  

stațiunea montană Stâna de Vale) 
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3.6.8. Ciuraru din Aștileu 28 

Clujean de origine, Robert Kunz, poreclit Ciuraru, și-a pus primele versuri pe ritmuri 

în anul 1994, după ce s-a întors din Germania, unde s-a ,,îmbolnăvit” de rap (acesta a emigrat 

având o vârsta fragedă, 12 ani, din motive familiale). În acea vreme când primele trupe de rap 

autohtone înjurau în limba engleză, Ciuraru și-a înregistrat albumele ,,Ce primejdie” (1995), 

,,Valabil” (1996), ,,Viața-i o durere” (1997, ce e album dublu) și ,,Strictu’ necesar” (1999). 

A văzut deja mai multe decât alții într-o viață. S-a căsătorit în Germania, a divorțat și s-

a întors în Aleșd și a luat-o de la capăt (a rămas fericitul tată al unei fetițe). În ceea ce privește 

experiența pe piața muncii, Ciuraru a lucrat o firmă italiană cu sediul lângă orașul Aleșd, unde 

se ocupa cu apelurile către clienții străini (,,În cartea de muncă scrie că am o funcție, ce începe 

cu și ține un rând jumate. Ai zice că-s măcar director, da’ io atâta că sun la clienții străini”. 

Fig. 173. Coperțile albumelor : st. ,,Ce primejdie” (1995),  

dr. ,,Viața-i o durere” (an 1997, singurul său album dublu) 

(sursele fotografiilor : https://www.youtube.com/watch?v=6HZYpXwr5fQ, 

http://www.hiphopdinromania.org/2012/04/ciuraru-viata-i-o-durere-1997.html) 

Ciuraru, unul dintre cei mai cunoscuți rapperi bihoreni s-a întors în viața muzicală cu 

,,Școala veche”, un album neiertător despre ,,bolile” societății românești : minciuna, lăcomia și 

multe altele. Odată cu acest album, sunetul este mult mai melodios, iar mesajul a devenit mult 

mai matur, nerecomandat minorilor. 

Ultimul album a fost înregistrat în studioul Etajul 3 Records din cartierul Nufărul din 

municipiul Oradea, studio deținut de Alex Ardelean. Alex a contribuit în foarte mare măsură 

cu talentul său muzical spre crearea unui album deosebit, având, în același timp, omenie și bun 

simț, alături de întreaga sa familie, să-i acorde cazare și mâncare timp de un an, câte trei zile pe 

                                                           
28 http://4.bp.blogspot.com/_ky4hxn2ES2s/SRWziM7scOI/AAAAAAAABa0/St32gVFHTak/s1600-h/ciuraru-

bihoreanul.jpg 
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săptămână (,,Educat nemțește, Ciuraru este extrem de ordonat. Venea vinerea seara cu lista, 

înregistram, beam o bere, înregistram iar, și tot așa până duminică la prânz când lua foaia și 

trăgea linie”, spunea Alex Ardelean în interviul pentru Bihoreanul). Absolvent al facultăților 

de muzică și electronică, pe care le-a urmat în paralel, Alex Ardelean ținea (în acel moment) de 

4 ani cea mai longevivă emisiune de muzică hip-hop din țară (,,Hip-Hop-Hours”), ce se difuza 

în fiecare miercuri la ora 22 pe Radio Transilvania, cu știri și interviuri despre vedete. 

Fig. 174. ,,Școala veche” (2006) : Piesele ,,Le fac să plângă” (a) și ,,Vestit” (b) 

Tabel 9. Top 3 cele mai vizualizate piese 

(sursa datelor : https://www.youtube.com/) 

1. Sesu, Ciuraru, Echo, Rece, creTzu, Fatza – Drunk (2015) : 102.889 de vizualizări 

2. Ceilalti ft Ciuraru – Vom trece peste HDV (2009) 

100.892 de vizualizări 

3. Ciuraru – VestIT (2008) 

76.579 de vizualizări 

 

Tânărul vorbește o bihorenească ușor cântată și gesticulează din brațele tatuate într-un 

stil multicolor, de parcă ar fi hotărât să urnească lumea cu umărul, creând cu pasiune cea mai 

emblematică secvență despre județul Bihor : ,,Viață ca-n Bihor nu găsești niciunde / Dă Bihor 

poți fuji da nu te poți ascunde” (primele două versuri din refrenul piesei ,,Imn Bihorean”), iar 

a sa legătură cu comuna Aștileu, comuna bunicilor săi, e aratată în aceeași piesă cu secvența : 

,,Când vin din deplasare o iau peste legheleu / Bucuros, că de-abia aștept s-ajung în Aștileu”. 

În plin centrul Timișoarei, în Piața Unirii, vis-a-vis de celebrul local Papillon (numit și 

Papi), cel mai puternic brand lansat vreodată de comuna Aștileu din județul Bihor, rapperul 

Ciuraru își face simțită prezența pe un graffiti scris în germană (,,Ciuraru von Aștileu”). A fost 

desenat cu aceeași tehnică chiar și pe trenuri, iar în secțiunea 27 decembrie 2006 – 2 ianuarie  
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2007, ziarul Bihoreanul a scris un articol pe pagina 2 despre Ciuraru și, implicit, despre noul 

său album, ,,Școala Veche” (2006), ultimul din cariera sa. 

Fig. 175. Consacrarea sa muzicală : a. Un articol scris de ziarul Bihoreanul  

în 2006 denumit sugestiv ,,Necruțătorul” (cu referire la versurile obiective de pe piesele 

,,ciurărești”), b. Un graffiti pe o clădire din centrul municipiului Timișoara, c. O creație în 

tehnica graffiti pe un tren aflat în depoul din municipiul Oradea 

(sursele fotografiilor : 

http://4.bp.blogspot.com/_ky4hxn2ES2s/SRWziM7scOI/AAAAAAAABa0/St32gVFHTak/s1

600-h/ciuraru-bihoreanul.jpg, https://cremeneanu.com/tag/ciuraru/, 

http://www.hiphopdinromania.org/2012/04/ciuraru-ce-primejdie-1995.html) 

În prezent, Ciuraru (42 de ani) s-a retras din viața muzicală și s-a stabilit de câțiva ani 

încoace în municipiul Deva (județul Hunedoara), în care locuiește alături de actuala sa soție, 

Georgiana Kunz (numele de familie Petrescu), ocupându-se cu afine de cultură. A apărut într-

o emisiune pe canalul Sneaker Industry (sezon 1, episod 3), cu colecția sa de adidași. 

(link cu video : https://www.youtube.com/watch?v=xZLcrAlMxEs&t=237s) 
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