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Elemente geografice, generalităţi 
 

Oraşul Jibou este situat la o distanţă de 31 km faţă de municipiul Zalău, 
în zona de nord - est a părții centrale a judeţului Sălaj, în lunca râului Someş, 
cel mai important curs de apă care străbate plaiurile sălăjene. 

Teritoriul său administrativ în suprafață totală de 6.466 de hectare, este 
învecinat la nord-est de comuna  Năpradea, de comuna Băbeni la est, 
comuna  Surduc la sud-est,  comuna Creaca la sud, în partea de sud-vest de 
comuna Mirşid, comuna Dobrin  în partea nord-vestică iar comuna Someş 
Odorhei în cea de nord. 
 În componenţa orașului, alături de localitatea Jibou intră un număr de 4 
sate: Cuceu, Husia, Rona și Var iar ca număr de locuitori Jiboul este al treilea 
ca număr de locuitori și mărimea suprafeței administrative printre localitățile 
urbane ale județului Sălaj.  
 Legătura orașului cu reşedinţa judeţului este asigurată în principal prin 
intermediul  drumurilor naționale DN 1H și DN 1F și prin cel al drumurilor 
județene DJ 191 C și DJ 108 A.  

Jiboul este un foarte important nod de cale ferată, de aici stabilindu-se 
legături spre principalele orașe din zonă, precum  Baia Mare, Dej și Cluj, 
aspect care a influențat puternic în timp și viața economică și socială a urbei 
de pe Someș.  

 
Relieful orașului face parte din subunitatea „Platforma Someşeană” a 

râului Someş, unitatea naturală a podişului Transilvaniei. În aşa numita 
depresiune a Guruslăului, sunt situate localităţile Jibou, Rona, Husia şi Var, 
satul Cuceu fiind așezat în partea de nord-vest a teritoriului. Oraşul Jibou 
este situat într-o porţiune de terasă a văii Someşului, dezvoltată în mai multe 
trepte. 

Pe teritoriul administrativ al oraşului Jibou se individualizează două 
principale unităţi de relief și anume o zonă depresionară corespunzătoare 
culoarului depresionar al văii Someşului care deţine cca. 25% din teritoriu și o  
altă zonă, deluroasă, corespunzătoare podişului Someşean, care deţine cca. 
75% din teritoriu. 

Dintre subunitaţile Podişului Someşan care interferează pe teritoriul 
administrativ al oraşului Jibou menţionăm prezența Dealurilor Sălajului la 
vest, unde este situată localitatea Cuceu, cea a Dealului Dumbrava la sud-
vest între valea Apa Sărată şi valea Agrijului, a Dealurilor Almaş - Agrij la sud, 
zonă în care este situată localitatea Var cât și prezența Culmii Prisnelului în 
partea de est a teritoriului unde sunt situate localităţile Rona şi Husia. Zona 
deluroasă se caracterizează prin altitudini medii ce se menţin la 350 - 400 m. 
cu valori maxime ce ating 556 m. în vf. Dumbrava, 419 m.pentru vf. Ronei și 
respectiv 470 m la vf. Ticla. 
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Energia de relief este una accentuată iar versanţii au o parte dominantă cu 
declivităţi mari. 

Fragmentarea reliefului este mare, aceasta făcându-se de către o reţea 
hidrografică densă în teritoriul administrativ al oraşului, care se găseşte într-o 
zonă de convergenţă hidrografică. 

Geologic predomină calcarele, mai ales în partea de sud, care au 
generat şi un relief carstic evidenţiat aici mai pregnant în jurul localităţii Var. 

Pe malul drept al Someşului apar gresiile, cunoscute sub numele de 
calcarele de Rakoczi, denumirea fiind datorită unor evenimente istorice legate 
de acestea. 

Marnele şi argilele ocupă suprafeţele cele mai întinse. 
 
Reţeaua hidrografică se compune în principal din râul Someş, situat la 

cca. 1 km de vatra oraşului, spre est cu o terasă bine dezvoltată, în care 
depozitele de pietriş cantonează o pânză de apă freatică în grosime de 1,20 
÷ 4,80 m., aceasta reprezentând sursa de apă  potabilă pentru  Jibou și alte 
localități din zonă. 

Afluenţii râului Someş care străbat zona studiată sunt  valea Roşie, 
valea Firizei (sau Apa Sărată), valea Agrijului și o mică porțiune valea Almaș 
și pârâul Runcului care se află la sud de localitatea Jibou. 

Majoritatea acestora au un caracter torenţial şi variaţii mari de debite. 
Pentru oprirea efectelor distructive produse de văi, au fost realizate lucrări de 
îndiguire şi regularizare a râului Someş şi a afluenţilor săi. 

 Amintim deasemenea prezența văii Fânețelor în partea de nord-vest a 
teritoriului, situată adiacent satului Cuceu.  

 
Clima continental moderată se caracterizează prin următoarele 

elemente: 
- temperatura medie anuală are valori cuprinse intre 6º şi 8º C; 
- precipitaţiile medii anuale au valori cuprinse intre 700 - 750 mm; 
- vânturile dominante au direcţii diferite între sud, nord-vest, sud-est; din 
cauza configuraţiei reliefului şi a  zonei de convergentă hidrografică de la 
Jibou, curenţii de aer se canalizează pe văi, iar datorită ingustării terasei între 
Var și satul Turbuţa intensitatea lor este atenuată în aval. 

Pentru zona de luncă sunt specifice inversiunile de temperatură, 
numărul mai mare de zile cu ceaţă, brumele timpurii, umiditatea aerului mai 
ridicată. 

Inversiunile de temperatură determină apariţia ceţii. De obicei pătura de 
ceaţă este subţire şi acoperă numai zona joasă. De multe ori fumul şi 
impurităţile degajate din zona gării se ridică la o înălţime mică, de unde se 
extind pe orizontală menţinându-se dimineaţa până când temperatura începe 
să crească. Acesta este un indiciu direct al inversiunilor de temperatură în 
timpul cărora aerul rece acumulat în zona joasă a depresiunii joacă rolul unui 
ecran ce nu permite dezvoltarea mişcărilor ascendente ale aerului şi deci 
imprăştierea fumului. 
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Intensitatea mai redusă a acestor fenomene sau absenţa lor pe 
versanţi, la care contribuie și orientarea favorabilă SE a versantului stâng al 
văii Someşului, mai ferit de vânturi, favorizează cultura viţei de vie, a caisului, 
castanului, piersicului şi a nucului, toate plante iubitoare de caldură și de un 
climat blând. 

Prin regularizarea văii Firizei terenurile odată afectate de inundaţii au 
devenit proprii pentru construire. 
Principalele resurse ale solului şi subsolului sunt după cum urmează: 

- zăcăminte de cărbuni din dealul Cigleanului; 
- zăcăminte de gips din dealul Parangarului; 
- zăcăminte de calcar de pe valea Someşului;  
- izvoarele de ape curative de la Jibou; 
- nisip cuarţos la Var; 
- fondul forestier al Ocolului Silvic Jibou;  
- terenul arabil, păşunile, care permit dezvoltarea sectorului zootehnic; 

 
Forma localităților este puternic influențată de relieful terenului și de 

relația așezărilor cu principalele căi de comunicație și implicit de avantajele 
oferite de către acestea. Localizarea, structura, textura şi funcţiile aşezărilor 
răspund pe deplin condiţiilor naturale specifice unui bazin (podiş) clasic. 
Concentrarea este mare în lunci şi terase, dar şi pe platourile sau interfluviile 
extinse, oferind în principal o structură alungită.  

Dacă inițial comunitățile aveau tendințe de tip adunat cu o dezvoltare 
oarecum areolară, în scopul protejării membrilor lor în fața diverselor pericole 
și atacuri, evoluția generală ulterioară a localităților orașului Jibou a cunoscut 
dezvoltări de tip liniar și tentacular, grație motivelor anterior invocate.  

Constatăm astfel că orașul Jibou în jurul anului 1750, perioadă din care 
ne parvin hărți deja coerente, din acest punct de vedere era însă marcat de 
dominanta liniară stradală a direcției N-S, cu două mici ramificații vestice, 
principala fiind totuși cea a drumului actual de legătură cu Zalăul. Amploarea 
acesteitendințe, avea ulterior să fie atenuată de evoluțiile firești de îndesire și 
extinderi succesive. Satele Cuceu și Husia vor păstra structurile de tip adunat 
cu evoluție areolară iar satele Rona și Var vor fi tributare constrângerilor 
geografice. Rona va evolua predominant liniar, încorsetată de cursurile de 
apă iar Varul, inițial ascuns între dealuri din cauza nenumăratelor atacuri 
migratoare la care a fost supus, era înșirat pe direcția N-S, ca mai apoi, să 
capete o altă ramificație de tip liniar, pe direcția E-V, de-a lungul drumului 
național DN 1H, cale rutieră folosită din cele mai vechi timpuri. 

 
Aşezarea localităţilor componente ale orașului Jibou este ca în 

majoritatea cazurilor în luncile de văi şi la contactul acestora cu dealurile.  
Terasa de luncă a văii Someşului este bine reprezentată atât în amonte 

cât şi în aval de Jibou, ea se menţine ca altitudine între valorile de 2 ÷ 4 m. 
deasupra talvegului văii iar grosimea aluviunilor oscilează între 1,5 ÷ 2,5 m. 
Această altitudine mai ridicată a terasei de luncă are drept consecinţă 



7 

 

coborârea nivelului pânzei freatice și deci zvântarea mai accelerată a luncii; 
este ferită totodată de inundaţii, motiv pentru care a devenit favorabilă 
extinderii vetrelor de localități. 

Altitudinea terasei de luncă oscilează între 184 m. şi 200 m. spre zona 
de contact cu versantul. Lăţimea este variabilă, între 300 m. cum este cazul 
satului Var și până la 600 - 700 m., chiar 800 m. în dreptul Jiboului şi continuă 
a creşte în lăţime în aval de Jibou până la Benesat, sector al culoarului 
Someşului dintre Jibou şi Benesat. 

Îngustarea terasei de luncă între satele Var și Turbuţa este generată de 
gresiile din versantul drept şi de calcarele din versantul stâng. 

Terasa de luncă este dezvoltată pe toţi afluenţii care converg la Jibou, 
în principal văile Apa Sărată și Agrijului, având lăţimi între 100 și 400 m. 

Podul terasei de luncă se menţine plan, apar şi denivelări sub forma 
unor meandre părăsite şi microdepresiuni mlăştinoase, ca de exemplu în 
dreptul Jiboului între  valea Agrijului, linia căii ferate şi valea Firizei. 

Pe partea dreaptă a văii Someşului, bine individualizată apare terasa a-
III-a şi constituie nivelul preferat de satele Rona şi Husia. Se prezintă sub 
forma unor suprafeţe plane foarte uşor înclinate spre Someş, atinge o 
lungime de câţiva kilometri, exemplu între Rona şi Someş Guruslău, iar 
lăţimea atinge câteva sute de metri, circa 500 - 700 m, între Rona şi Husia. 
Terasa a-III-a mai apare în dreptul depoului căii ferate Jibou, bine 
individualizată, plană, aptă pentru construcţii, cât și în zona grădinii botanice 
din orașul Jibou. 

 

                         Evoluţia demografică şi locuirea 
 

  Atestările documentare ale localităţilor orașului sunt vechi, 
înscriindu-se în intervale comparabile cu ale altor comunități, regăsim în cazul 
de față consemnări între secolele XIII-XV. Jiboul își are prima mențiune 
documentară la 1219 (villa Chybur), Rona la 1338 (poss Rona), Cuceu la 
1388 (Kucho), Husia la 1405 (Hozywfalu) iar Var, la 1469 (Swrmezew). Din 
documente aflăm că la 1543 Jiboul avea deja 383 de locuitori fiind o 
comunitate remarcabilă, Rona tot pe atunci avea 25 de suflete, iar Cuceul 
avea în anul 1549 un număr de 48 de locuitori. 

Datorită năvălirilor și pustiirilor, satul Husia practic dispare până la 
1682, dar la 1720 se consemnează aici deja prezența a 72 de suflete. 

Primele date mai clare asupra numărului de locuitori ne parvin din acest 
an, recensământ de la care, comunitățile devenite ceva mai puțin încercate 
de năvălirile migratoare (cînd deseori localnicii se ascundeau sau chiar luau 
calea pribegiei), încep să se dezvolte constant. 

Constatăm astfel că majoritatea satelor încep să cunoască cea mai 
intensă dezvoltare  în perioada imediat următoare acestui an, când numărul 
de locuitori în șase decenii devine de aproximativ patru ori mai mare în Jibou 
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și Var spre exemplu. Următorul secol mărește în mod constant efectivele 
populației, anul 1850 consemnând deja și aici valori mari. 
 Creșteri remarcabile se constată și la numărul de case,  dar ceva mai 
tâziu. Conform tabelului de mai jos, tragem concluzia că începând cu anul 
1900, în peste 100 de ani, numărul de case a crescut de peste două ori.  

 Redăm mai jos valorile numărului de locuitori și cel aferent caselor (în 
măsura în care ele există) pentru anii 1850, 1900, 1930, 1956, 1966, 1977, 
1992 și 2002, care sunt extrase din evidenţele păstrate de la recensămintele 
populaţiei și locuinţelor la Direcţia judeţeană de statistică Sălaj. Prezentăm 
și valorile comunicate pentru Recensământul 2011. 

 
                                                                                 nr. locuitori/nr. case  (locuințe)                                                 

An Recens. 1850 1900 1930 1956 1966 1977 1992 2002 2011  
Date 
provizorii 

Jibou 1029/129 2544/452 3453/830 4527/- 4968/- 6544/642 10198/1399 9632/3209 -/- 

Cuceu 836/172 944/216 1134/249 1106/- 972/- 859/307 539/261 506/262 -/- 

Husia 285/41 344/76 403/97 469/- 423/- 354/115 276/103 294/105 -/- 

Rona 343/60 404/75 447/102 515/- 528/- 450/139 425/134 371/139 -/- 

Var 296/52 389/82 558/130 651/- 616/- 634/170 551/175 503/185 -/- 

Total oraș 
Jibou 

2789/454 4625/901 5995/1408 7268/- 7507/- 8841/1373 11989/2072 11306/2202 

(3900) 

10407/2398 
(4229) 

 

Nr. mediu 
loc./casă 
(clădire) 

6,14 5,13 4,25 - - 6,43 5,78 5,13 4,33 

 

Creșterea numărului de locuitori datorată industrializării din perioada 
comunistă, aduce chiar o criză de locuințe, observăm că numărul de 
locuitori/casă era în 1977 la nivelul anului 1850, fenomen atenuat și echilibrat 
însă ulterior în timp și adus la valori comparabile cu mediile județene de la 
2011. 

În anul 1992 datele statistice confirmă la orașul Jibou, prezența a 
11.989 locuitori, valoarea statistică cea mai mare atinsă în istoria acestuia, 
spre deosebire de alte entități administrative de tip urban și rural care 
consemnau cele mai mari valori în anii 1941-1956, perioadă după care a 
început din diverse motive fenomenul de depopulare continuă la sate în 
favoarea dezvoltării orașelor care au cunoscut o puternică industrializare 
însoțită de atragerea forței de muncă.  

Datorită industrializării produse la nivelul județului, interesul populației 
domiciliate în apropierea localităților urbane pentru locurile de muncă oferite 
de orașe, a crescut. După evenimentele din 1989, migraţia forței de muncă și 
spre ofertele apărute din afara țării, a provocat o dată în plus diminuarea 
numărului populației și la nivelul urban care a scăzut și el destul de vertiginos. 
În anul 2011, datele provizorii consemnează deja o populație de doar 10.407 
locuitori și respectiv 4.299 locuințe, existente în 2398 clădiri ceea ce 
conduce la o medie de 2,35 de locuitori/ locuință și respectiv 4,33 de locuitori/ 
clădire. Între cele două recensăminte au apărut 196 noi clădiri de locuit, o 
medie de aproximativ 22 clădiri noi/an. 
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Din totalul celor 2.223 de clădiri existente pe raza orașului la 
Recensământul 2002, clădiri de locuit  erau 2.202. Majoritatea clădirilor erau 
individuale, cu o locuință aflată în proprietate privată, în număr de 1948 
clădiri, iar de tip bloc, un număr de 80 de edificii. Din totalul celor 3.900 de 
locuințe, 3.813 erau în proprietate privată, 71 erau de stat, 7 erau private de 
grup și 9 aparțineau cultelor religioase. 

În ceea ce priveşte indicele statistic al suprafeţei locuibile pe o 
persoană, la Recensământul 2002, media județeană a acestui indicator era 
de 15,30 mp/persoană cu 2,7 mp mai mult faţă de recensământul anului 1992 
iar cea aferentă mediului urban din județul Sălaj era de 12,40 mp/locuitor, 
indice valoric evident mai mic. La Recensământul 2002 orașul Jibou 
înregistra o medie de 14,60 mp. suprafață locuibilă/persoană, sub indicele 
mediu judeţean dar mai mare decât media urbană, mediu afectat încă de 
problemele locative derivate din exod și industrializare. Pentru o locuinţă 
medie, la orașul Jibou, valoarea care revenea era de 41,20 mp suprafaţă 
locuibilă; și acest indice fiind net peste valorile județene de 38,70 mp. și 
respectiv cele din mediul urban de 37,80 mp.  

 În 2011, pe teritoriul orașului, populația era majoritar de naționalitate 
română, 8.210 locuitori, 78,88 %, maghiarii fiind 1.192 persoane în procent 
de 11,45 % iar romii 584 de locuitori reprezentau 5,61 %. 

În domeniul cultelor, se înregistrează o preponderență ortodoxă - 7153 
locuitori (68,73 %), urmată de 1088 reformați, 746 penticostali, 402 baptiști, 
220 martorii lui Iehova  și 127 greco catolici. 

Potrivit evidenţelor existente la nivelul Prefecturii Sălaj, pe teritoriul 
orașului se găseau în 2009 un număr de 603 persoane de etnie romă, din 
acestea 323 erau femei iar 314 erau copii.  Dintre aceste persoane 267 au 
absolvit cel puţin 4 clase primare la acea dată. Menţionăm că la 
recensământul 2011 un număr de 584 persoane şi-au declarat apartenenţa la 
această comunitate, statistic neînregistrându-se aici creșteri ca în majoritatea 
situațiilor analizate în mediul rural, în fapt înregistrându-se tendința membrilor 
comunității rome de a se declara de altă etnie decât cea reală. 
 

Principalele ocupații ale locuitorilor orașului Jibou și ai satelor 
aparținătoare, își au și aici începuturile în activitățile legate de agricultură. 
Cultivarea pământului, pomicultura și creșterea animalelor au fost de-a lungul 
timpului îndeletniciri de bază care au oferit suport material existenței milenare 
pentru importanta comunitate din partea locului. În structura suprafeţei 
cultivate, ponderile cele mai mari le deţineau culturile de grâu şi porumb. 

Codrii falnici de stejar din împrejurimi au oferit totodată materia primă 
unor meșteri lemnari locali foarte pricepuți, care au realizat construcții și 
obiecte de uz curent de o reală valoare tehnică și artistică. Majoritatea 
caselor și anexelor agricole vechi erau construite din lemn și piatră de către 
meșteri locali pricepuți. 
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 Anumite meserii s-au format şi practicat în mod spontan în cadrul 
comunităților, mai ales acele activități legate direct de existența cotidiană în 
gospodăriile ţărăneşti.  

În Jibou și vecinătăți, erau și meșteșugari ce deserveau domeniul 
aferent: zidari, tâmplari, dogari, fierari și alți meșteșugari care ajutau la bunul 
mers al domeniului. Zona Jiboului și a satului Var a fost legată organic timp 
de secole, de prezența râului Someș, calea ideală de transport cu plute 
numite curb, mai mari decât cele de pe Mureș, de către celeri, a sării 
provenite din ocnele de la Cojocna, Dej și Turda. Primele informații de acest 
gen le avem din anul 1261. Existau aici puncte de vamă, locuri de popas 
organizate, hanuri, depozite și adăposturi pentru luntrași și animale. Drumul 
celerilor continua la Satu Mare iar de acolo pe Tisa la Solnoc. 

Pe lângă meșteșugurile tradiționale, se regăseau și alte meserii: unii 
erau morari pricepuți sau coceau pâine în brutării, alții lucrau la pălincării sau 
se ocupau cu fabricarea berii. Sticlarii se ocupau cu arderea potasei și 
fabricarea sticlei etc. 
După anul 1750 începe înflorirea meșteșugurilor în Jibou cu relații de tip 
capitalist în formă incipientă; apar ateliere de postav, mătase, pălării, giulgiu, 
panglici și articole de piele, iobagii sânt formați ca fierari, lăcătuși, țesători, 
tăbăcari, fabricanți de funii, postăvari și panglicari. 

Începând cu anul 1820 se foloseau deja mașini agricole noi și moderne 
aduse de la firma Berg din Viena. Pentru dezvoltarea pomiculturii și nu 
numai, se aduc din Ungaria, Austria, Franța, Italia și chiar și din America, 
căpșuni, caiși, piersici, pruni și peste 100 de soiuri de butași de viță de vie din 
soiurile maghiare, germane, spaniole, portugheze, franceze și italiene. Erau 
începuturile unor activități de excepție în lumea plantelor, care astăzi se 
regăsesc continuate la nivel de performanță, în mod fericit la Grădina 
Botanică a Institutului de Cercetări Biologice din Jibou. 

Tradiția creșterii cailor de rasă a cunoscut noi succese în anul 1825, în 
urma înnoirii hergheliei familiei Wesselényi Jr. Se organizau vânzări de cai, 
publicate și în ziarele din Viena, Budapesta, Franța și Trieste. 
Tot în domeniul creșterii animalelor, lâna de calitate obținută de la oile de 
rase nobile, concura cu cea din țară și din străinătate. 

Satul Var avea pădure din belșug iar pe malul râurilor din zonă se 
cultivau nuiele, din care se împleteau coșuri pentru care localnicii erau 
renumiți și cutreierau târgurile din țară, ajungând uneori și în Ungaria. 
Meșteșugul împletiturilor de coșuri și nu numai, este păstrat în satul Var până 
în zilelele noastre. 
 

Arhitectura tradiţională rezidenţială specifică zonei este marcată de 
particularitățile  survenite ca urmare a prezenței orașului Jibou, de-a lungul 
timpului, important centru administrativ și economic. Având statut de târg încă 
din prima parte a sec. XVI-lea, și prezența pentru lung timp a unor foarte 
influente familii, în special cea a baronului Wesselényi, cu o viziune 
economică și socială deschisă pentru nou, comunitatea a avut șansele 
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dezvoltării și în materie imobiliar-locativă. Casele locuitorilor s-au încadrat în 
linii generale din punct de vedere arhitectural în specificul cunoscut pentru 
județul Sălaj și etapele semnalate în timp. Începând cu secolele XVIII-XIX și 
continuând cu perioada dinaintea anului 1900, arhitectura locativă la sate a 
fost una relativ modestă. Casele se construiau în funcţie de condiţiile naturale 
şi în raport de avere şi stare socială. La începuturi, casele ţăranilor săraci 
erau din păcate clădiri scunde, din scânduri bătute cu lipitură din paie şi lut, 
sau numai din chirpici cu ferestre foarte mici, cu acoperişul din snopi de paie 
legaţi între ei cu nuiele de salcie. Acestea erau formate dintr-o singură 
încăpere, unde trăia întreaga familie. 

Ţăranii îmblăteau secara cu "îmblăcii" pentru a se putea folosi paiele la 
acoperişul caselor şi a celorlalte edificate. Cu timpul, lucrurile s-au 
îmbunătățit. Gospodăriile locale vechi păstrate sunt constituite din case de tip 
monovolum, inițial cu structură din lemn, prispă pe o latură sau mai multe și 
acoperiș în două sau patru ape, învelit cu țiglă ceramică. Anexele 
gospodărești sunt reprezentate de grajdul pentru animale și șură adosată. 
Separat regăsim cotețele  pentru porci realizate tot din lemn masiv și anexele 
pentru cereale. Majoritatea gospodăriilor au câte o fântână pentru nevoile 
familiei, acoperită și frumos decorată în multe cazuri. Toate casele dispuneau 
din vechime de grădini de zarzavat și creșteau pentru uz personal, animale 
pe lângă casă, situație păstrată din fericire în majoritatea gospodăriilor rurale 
până în zilele noastre, aspect important pentru independența și siguranța 
traiului zilnic. 

Casele anilor 1925-30, perioadă interbelică caracterizată printr-o 
evidentă prosperitate, au început să fie ridicate din cărămidă arsă, dar 
respectând simplitatea și decența plasticii arhitecturale a precursoarelor din 
lemn. De această dată prispele sunt tot pe o latură dar cu stâlpi din zidărie. 
Gospodarii de frunte își construiau uneori spre curte și un foișor, care se 
realiza cu structura din lemn sau ulterior din zidărie la casele din cărămidă. 

La nivelul orașului Jibou lucrurile însă se prezentau diferit, pentru 
anumite pături sociale cu o situație materială prosperă, diferită de cea a 
maselor largi. Prezența nobililor și a breslelor de meșteșugari, a adus 
edificiilor orașului, o dezvoltare și rafinare funcțională. Casele acestora din 
urmă erau completate la fațadă cu spații destinate serviciilor și comerțului. 
 Se remarcă în mod special, frumusețea reședințelor nobiliare, în frunte 
cu cele ale familiei Wesselényi, edificiile păstrate în zilele noastre fiind 
începute în anul 1779. Aici și-au adus aportul arhitecți, ingineri, constructori, 
peisagiști și artiști plastici talentați din Ungaria, Austria și din țară. Notabilă 
este în această categorie și reședința fam. Beldy ridicată la începutul sec. 
XX.  

Remarcăm deasemenea casele care au deservit încă de la începuturi, 
angajații CFR, prezențe ale unor activități concertate, realizate cu răspundere 
profesională de către oameni cu pregătire în domeniu. În același registru de 
armonie arhitecturală, seriozitate și rigoare regăsim clădirile interbelice de 
factură modernă, ce adăposteau angajații de la grădina botanică de pe lângă 
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ansamblul castelului Wesselényi, zonă în care a locuit profesorul Vasile Fati, 
fondatorul centrului de cercetare biologică, care îi poartă astăzi numele. 

  
Jibou, str. T. Vladimirescu nr. 8, aici          În Cuceu la nr. . o casă din lemn cu prispă    
găsim o casă foarte veche cu prispă             perimetrală frumos decorată, propusă 
pe două laturi și stâlpi sculpați din lemn.                                   pentru clasare în LMI.                                                                                     
                            

                                    
Detaliu cu intrarea frumoasei case din               Jibou, str. Libertății nr. 14, o clădire  
Cuceu.                                                            vernaculară cu spațiu comercial la parter, 
                                                                        veche de peste 300 de ani propusă și ea       
                                                                        pentru clasare LMI. 

  
Cuceu nr. ...                                               Cuceu, la nr. .. o casă de gospodar, cu târnaț 
(în vecinătate un alt exemplu valoros         și foișor cu decoruri din lemn traforat; din 
de casă din lemn cu târnaț pe o latură     păcate ferestrele la stradă au fost înlocuite 
și frumoase decorații din tencuială.                   în mod nefericit cu ferestre tip bloc. 
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Satul Rona - Casă cu prispă pe trei laturi și vis-a-vis la nr. 25, una de factură mai 
nouă, monovolum, cu târnațul doar parțial, cu arcade, ulterior închise cu tâmplării. 
 

  
Satul Var - Casă cu târnaț (din zidărie )     Husia- Casă cu prispă decorată la nr. 100   
 

  
Satul Rona - Anexe tradiționale (la intrarea în sat, cu uși din lemn decorate cu 
traforuri) și imaginea din dreapta, o variantă mai nouă la nr. ... 
 

Grija pentru decorarea ușilor de șură este specifică gospodăriilor din 
comunitățile „de pe Someș”; este prezentă în mod evident și pe teritoriul 
administrativ al Jiboului. 
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Satul Husia – anexe gospodărești tradiționale cu porți decorate la nr. 74/A și nr. 20 

 Parcelele gospodăriilor sunt de dimensiuni variabile, adeseori dictate și 
de natura amplasamentului. În sate ele au deschideri ale fronturilor de 
aproximativ 20-25 m. și adâncimi de 70-250 m. la Cuceu; de 25-30 m. front și 
respectiv adâncimi de 50-150 m. la Husia; de 20-35 m. și respectiv 70-200 m. 
la Rona și fronturi de 15-35 m. cu adâncimi de 60-225 m. în cazul satului Var. 
Casele mai noi, din economie de teren, la periferii, au fronturi mai reduse de 
obicei, care se încadrează în jurul valorilor de 15 m. Jiboul, fiind oraș cu 
tradiții, cunoaște particularități. Fronturile sunt cu deschideri variind între 15 și 
35 m. chiar și în zonele istorice iar adâncimile merg între 30 și aproximativ 
200 m.     

Carte poștală din perioada interbelică, 
cu fronturi de case din orașul Jbou, dispuse paralel cu drumul.  

  Jibou, Castelul Beldy - o frumoasă 

reședință nobiliară în stil neorenascentist 
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                           Casă interbelică din Jibou, 
str. Libertății nr. 12, culoarea roz a zugrăvelilor de dată recentă este neinspirată. 

 
                                                                                        

  
Jibou, P-ța. 1 Decembrie 1918 nr. ..                   Jibou, țesut urban istoric valoros, apt  
intervențiile la golurile din dreapta sunt      pentru cuprinderea într-o zonă construită 
nepotrivite                                                       protejată. 
 
 

  
Jibou, str. T. Vladimirescu nr. 4, o casă cu târnaț parțial și magazin la stradă. În 
spatele clădirii, în plan retras, imobilul grădiniței are o arhitectură de calitate, care 
trebuie păstrată. 
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Jibou, str. T. Vladimirescu nr.50, o variantă  
asemănătoare de locuință și comerț la stradă. 
 
 

Casă parohială reformată și o clădire de 
dată recentă, ca arhitectură însă străină de spiritul locului și valoarea deosebită a 
bisericii din imediata vecinătate. 
 

 

   
Jibou, str. Libertății nr.22                                     Jibou, str. 22 Decembrie 1989, nr. 10 
actualmente cabinet medical.                                     case din fosta administrare CFR. 
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Halta Var- canton CFR cu locuință de        Halta Cuceu, în mod paradoxal, amplasată 
serviciu.                                                          la limită pe teritoriul com. Mirșid. 

Haltă CFR la ieșirea din Jibou 
 

 

 Jibou, aliniament coerent de case de 
locuit pe str. 22 Decembrie 1989, integrate în țesutul urban.  
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Str. Parcului nr. 10                                  Str. Parcului nr. 8 
 

                         
Casele de la nr. 4-14, construite în bună parte în perioada interbelică, 

situate pe strada Wesselenyi Miklos, în zona de acces la grădina botanică, 
crează un front valoros și unitar și trebuie protejate. 

 

Blocuri din perioada anilor ´80 realizate  
din panouri prefabricate, amplasate în centrul orașului, în locul vechilor fronturi de 
spații comerciale demolate. O parte din vechiul parc se păstrează. 
  

 
Monumente de for public, construcții comemorative și de 

semnal 
 

Pe teritoriul administrativ al orașului Jibou se află câteva monumente și 
construcții comemorative și de semnal, atât pe raza orașului Jibou cât și pe 
teritoriul satelor aparținătoare. 

În sensul prevederilor Legii monumentelor de for public, nr. 120/2006, 
publicată in Monitorul Oficial,  Partea I, nr. 403 din 10.05.2006, 
monumentele de for public sunt bunuri imobile, lucrări de artă plastică, artă 
monumentală, construcții sau amenajări neutilitare, având caracter decorativ, 
comemorativ și de semnal, amplasate în spații publice, într-o zonă de 
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protecție, pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al 
unităților administrativ-teritoriale. 
 

Monumentul sergentului erou Ilie Popa din Regimentul 
15 infanterie, căzut pe câmpul de onoare la 20 ian. 1919, se află în cimitirul ortodox. 

 
Un monument deosebit de important este Monumentul „Unității 

Naționale". Amplasat în cimitir, monumentul care este înalt de 3 m și are 
formă paralelipipedică, este făcut din fier-beton după planurile arhitectului 
Fulian Vicenzio Vecilio, având 2 plăci de marmură, pe care sunt încrustate 
următoarele: "Mort pentru înfăptuirea României Mare, sergent Ilie Popa, 
Regimentul 15 infanterie, pe câmpul de onoare la 20 ianuarie 1919-Ridicat de 
ASTRA, prin Dr. Aurel Hetco, fost comandant al gardelor naționale din Jibou 
și jur cu concursul tineretului de la sate 1920"1. 
Monumentul Unității Naționale a devenit loc de pelerinaj și factor de educație 
patriotică pentru urmași. 

 
Tatăl scriitorului Ion Agârbiceanu, a fost printre primii care s-au înscris 

în filiala din Jibou a Despărțământului ASTREI. Pentru că părintele lui 
Agârbiceanu s-a mutat pe la începutul secolului XX, de la Cenade la Someș-
Odorhei, în calitate de administrator de păduri și mai apoi al moșiilor unuia 
dintre marii proprietari de aici, scriitorul publicist Ion Agârbiceanu, a petrecut 
o parte a vacanțelor studențești în casa și curtea părintească, iar ceva mai 
târziu, la casa fratelui său, căsătorit și stabilit în Jibou. În anul școlar 2001-
2002 la inițiativa directorului Aurel Pășcuț, Liceul Teoretic din Jibou a fost 
„botezat”, scriitorul ardelean Ion Agârbiceanu devenind patronul spiritual al 
lăcașului de învățământ. 

Statuia scriitorului, dezvelită în anul 2001, se află în fața liceului care-i 
poartă numele și este opera sculptorului Sepsi Jószef din Zalău. 

                                                 
1 I. Ivănescu, Monumentul "Unității Naționale", în Caiete Silvane, nr. 6, 2005. 
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Statuia scriitorului Ion Agârbiceanu 
 
În cadrul Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga", la 26 mai 2002 au fost 

dezvelite bustul ilustrului poet și gânditor Lucian Blaga, operă a sculptorului 
Victor Gaga, precum și placa purtând numele școlii. 

 

           Bustul marelui poet 
Bustul poetului                                                         O. Goga se află în incinta Liceului 
Lucian Blaga                                                        tehnologic cu același nume din Jibou 

 
Un alt monument reprezentativ din partea locului, se află în Vârful 

Piscuiului din vecinătatea orașului. Este o cruce albă sudată din țeavă de 20 
cm. diametru, înaltă de 11 m și care se zice că ar cântări o tonă. 

Se numește generic „Crucea lui Ivănescu", după numele profesorului 
de istorie de la Liceul „Ion Agârbiceanu". Aceasta a fost făcută la 
Întreprinderea Minieră Jibou, de către inginerul Sabău, purtată cu tractorul 
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până în vârf. Postamentul crucii a fost realizat cu ajutorul elevilor de la liceu, 
care au cărat materialele de construcție2. 
 

 Bustul „întemeietorului” Grădinii Botanice 
din Jibou, profesorul Vasile Fati (1932-2007) 

 
Întemeietorul Grădinii Botanice din Jibou, Vasile Fati a fost omagiat 

prin dezvelirea unui bust,care îl reprezintă. Ceremonia de dezvelire a avut loc 
în 2008, la un an după moartea regretatului om de știință, fiind opera 
sculptorului sălăjean Iosif Sepsi și a marcat totodată 40 de ani de la 
înființarea Grădinii Botanice, care azi îi poartă numele.    
 

O altă statuie aparținând unei personalități reprezentative pentru istoria 
locului este cea a baronului Wesselenyi. 

 
 

Statuia baronului Wesselényi Miklós amplasată în 
incinta bisericii reformate, în stânga intrării, a fost dezvelită în anul 2004. 

 
                                                 
2 Györfi-Deák György, Curoizități sălăjene, Edit. Caiete Silvane, Zalău, 2010. 
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Monument ridicat în incinta bisericii în anul 1985, prin grija preotului paroh al 
bisericii ortodoxe Cuceu și a fiilor satului, pentru cinstirea eroilor căzuți pentru 
patrie. 

 
La acestea se adaugă prezența unor răstigniri, simboluri creștine aflate 

la intersecție de drumuri, puncte de orientare ale călătorilor și localnicilor, 
după tradiția locului, sau amplasate în incinta unor biserici sau gospodării 
locale. 

Răstignire din incinta aceleiași biserici de la Cuceu 
 

  
Răstigniri pe lângă bisericile din satul Var. Cea veche din lemn, cât și crucea din 
piatră, de la biserica monument istoric din același sat, se impun a fi protejate și  
restaurate. 
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   (ro.wikipedia.org/wiki/Var) 
Cruce din piatră aferentă ansamblului        Imagine veche preluare internet   
bisericii de lemn din satul Var. 
 

Rona- la răscruce de drumuri, o frumoasă răstignire 
sculptată în lemn, aflată în incinta casei cu nr. 44. 

 

 
Monumentul ridicat în memoria Voievodului Gelu și a oștenilor acestuia, amplasat în 

apropierea primăriei, în anul 2003, este din păcate o realizare modestă, lipsită de 
profesionalism, care se impune a fi înlocuită cu o realizare artistică demnă de 

noblețea temei. 
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Organizarea administrativă 

 
Vechea organizare administrativă a zonei din care face parte teritoriul 

orașului, era una de natură rurală cu obşti teritoriale de diferite dimensiuni şi 
cu recunoaşterea unor ierarhizări însoțite de responsabilităţi. Juzii, cnejii, 
oamenii buni şi bătrâni (homines boni et veterani), au devenit cu timpul elita 
economică din administraţia locală; criteriul unic de departajare era pământul 
– mărimea posesiei. Existau denumiri de cnezate, ţări, codri. Juzii aveau 
atribuţii administrative, fiscale, judecătoreşti şi militare. Zona teritorială a 
localităților de „pe Someș” ţinea în sec. IX-X de Voievodatul lui Gelu.  

La începutul evului mediu, Jiboul și satele vecine au făcut parte din 
Voievodatul lui Gelu Românul, căzut eroic nu departe de Jibou, la vărsarea 
Căpușului în Almaș, în lupta împotriva cuceritorilor conduși de Tuhutum, 
trimisul lui Arpad, așa cum ne mărturisește Cronica lui Anonymus (Faptele 
Ungurilor - Gesta Hungarorum) redactată în a doua jumătate a sec. al XII-lea. 
Documentul este unul foarte relevant și pentru atestarea structurilor 
administrative ale vremii. 

Cucerirea teritoriului intracarpatic de către regalitatea maghiară la 
sfârşitul secolului al XII-lea şi începutul secolului al XIII-lea a adus cu sine şi 
modelul de administrare teritorială preluat din Apus, având la bază interesele 
politice şi economico - sociale de întărire şi apărare a teritoriului, adică 
infiinţarea de noi comitate peste vechile ţări, voivodate şi cnezate româneşti. 
Trecerea și peste „Ţara lui Menumorut” şi împărţirea ei în comitatele  Zotmar, 
Solnocul Interior, Exterior şi Mijlociu sunt amintite în documentele de la 
cumpăna secolelor  12 şi 13. Se atestă astfel faptul că ele existau și în jurul 
anilor 1200. (OC.p.156) 

Constituirea în jurul unei cetăţi sau a unui castru a comitatului o explică 
chiar numele de vármegye, care este format din termenii vár = cetate şi 
megye = hotar, ţinut, ultimul termen fiind întâlnit în documentele medievale 
sub forma de mega, după cum reiese din actul de hotărnicire a Abaţiei 
Tihany, emis în 1055 de regele Andrei I (1046-1060) (Acta terrae 
septemcastrensis II. 2003. pag.155) . 

În anul 1387, Jiboul aparținea de Cetatea Cheud, "Castrum Aranyos". 
Această cetate este amintită și în anul 1383. 

Jiboul alături de satele Poptelec, Cuceu, Firminiș era trecut între 
așezările locuite de români3. Cetatea Cheud, cu satele aparținătoare au fost 

dăruite de regele Sigismund în anul 1388, fiului lui Kusalyi Jakcsi. 
Comitatele maghiare au suferit numeroase modificări, în perioada 

Regatului Ungariei de până la Bătălia de la Mohacs din 1526 şi în perioada 
vasalităţii faţă de Turcia a principatului Transilvania, cât şi în perioada 
apartenenței directe la Austria, de până în anul 1867.  

                                                 
3 Rusu Adrian Andrei, Cetăți medievale timpurii, în Acta Musei Porolissensis, vol. II, 1978, pag. 101. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gesta_Hungarorum
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În anul 1543, Jiboul aparținea de Comitatul Solnocul de Mijloc. 
Începând cu anul 1545, localitatea Jibou a aparținut de Cetatea Hodod, 
pentru ca la 1553 să aparțină de Cetatea Chioar. 

Revenirea la Cetatea Hododului are loc în anul 1564 și după această 
dată evenimentele se leagă de aceasta, până ce împreună cu cetatea, în 
anul 1584, este dobândită de către Wesselényi Ferencz. În mai multe 
documente începând cu anul 1582 Jiboul apare ca Oppidum, târg. 

Ultimele modificari administrative ale comitatelor au avut loc după 
instaurarea monarhiei dualiste în Imperiu şi includerea Transilvaniei în noul 
regat al Ungariei.  

Noul comitat Sălaj avea să fie compus din fostele comitate Crasna şi 
Solnocul de Mijloc plus Plasa Unguraş din Comitatul Dăbâca. Centrul de 
reşedinţă era oraşul Zălau şi avea în subordine 10 plase printre care și Plasa 
Jibou. 

Din punct de vedere administrativ, localitatea Jibou, până în 1797 a 
făcut parte din Plasa Cehu Silvaniei, Comitatul Solnocul de Mijloc. 

În anul 1797 apare menționată prima dată Plasa Jibou, din care făcea 
parte localitatea Jibou și localitățile de pe Valea Someșului. 

Devine centru juridic și administrativ în anul 1876, fiind sediul de 
pretură al Plasei Jibou. Aici își stabilește sediul judecătoria de ocol, notariatul 
cercual și jandarmeria. Se înființează atunci și un oficiu poștal cu post de 
telegrafie. 

La cererea conducerii Ținutului Someș, din care făcea parte și Plasa 
Jibou, în aprilie 1940, s-a întocmit de către organele locale de stat, o situație 
privind populația existentă a județului Sălaj, statistică diferențiată pe localități 
și după naționalitate.  

În anul 1950 s-au desființat vechile structuri administrative, înființându-
se altele noi, după modelul sovietic. Plasa Jibou a devenit Raionul Jibou cu 
centrul în această localitate. De acest raion a aparținut între anii 1950-1952 
chiar și Zalăul, actuala reședință de județ. 

Din anul 1968, reorganizarea teritoritorială a ţării a reînfiinţat judeţul 
Sălaj. După anul 1968, orașul a păstrat din punct de vedere administrativ 
situaţia din prezent.  
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                          Harta județul Sălaj în perioada interbelică 

 

 
Rezervații naturale și monumente ale naturii 

 

 
Calcarele de Rona, (monument al naturii) este o arie protejată de 

interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală, tip 
geologic) situată pe teritoriul administrativ al orașului Jibou. 
Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 
martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 
Secțiunea a III-a - zone protejate) și prezintă depozite lacustre formate din 
calcare albe-cenușii și bej-ruginii, alternând cu marne cenușii-albăstrui 
așezate în strate monoclinale cu conținut numeros de resturi fosile de 
moluște, schelete de pești ori reptile. 

Suprafața ariei este de 0,50 ha. și a fost înființată în anul 2000. 
 

         Jiboul dispune deasemenea de Situri Natura 2000, (ce se cer a fi 
cuprinse și figurate la rândul lor în coordonate Stereo 1970 pe planșa de 
Încadrare în teritoriul administrativ U01), situri constituite în conformitate cu 
HG nr. 971/2011 pt. modificarea și completarea HG nr. 1.284/2007. 
Frumusețea peisajului locului este întregită de prezența unor specii de păsări 
și pești ce se impune a fi protejate. 
         Indicativele aferente sunt : ROSPA 0114 desemnată pt. 20 de specii de 
păsări din anexa I la OUG nr. 57/2007 și ROSCI 0435 desemnată pentru 
speciile de pești din anexa III a OUG nr. 57/2007. 
        Toate sunt locații deosebite, frumoase, care trebuie cunoscute și 
protejate. 

 

 
 
 

 

http://romaniainterbelica.memoria.ro/pictures/fullsize/559/Harta/131___harta_judet.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Monument_al_naturii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jibou
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marn%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Molusc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99te
https://ro.wikipedia.org/wiki/Reptil%C4%83


27 

 

 

Evenimente istorice în teritoriu 
 

1219- Atestarea documentară a orașului Jibou; 
1236- Pustiiri mongole; 
1241- Atacuri tătare; 
1261- Se consemnează transportul sării provenite din ocnele de la Turda, 
Cojocna și Dej, realizat cu plutele, pe râul Someș; 
1338- Atestarea documentară a satului Rona; 
1388- Atestarea documentară a satului Cuceu; 
1391-  Se înfiinţează mănăstirea din Perii, Maramureş cu aprobarea 
patriarhului Antoniu din Constantinopol, între ţinuturile aparţinătoare de 
aceasta menţionându-se şi Sălajul; 
1405- Atestarea documentară a satului Husia; 
1437-1438, Răscoala de la Bobîlna; 
1469- Atestarea documentară a satului Var; 
1492- Satul Var este consemnat ca loc de trecere cu vamă; 
1514- Răscoala condusă de Gh. Doja; 
1526- Lupta de la Mohacs, armata maghiară este zdrobită de către turci, care 
ocupă Buda și transformă o parte a țării în pașalâc; în vîltoarea luptelor, 
austriecii și turcii au ocupat în mai multe rânduri regiunea și au pustiit-o prin 
jafuri și pârjoliri; 
1532- Atacuri ale trupelor germane și spaniole aflate în trecere; 
1558- Turcii dau foc bisericii romano-catolice, actualmente reformată; 
1568- Pustiiri tătare; 
1571- Jiboul percepe tricesima la vamă, prin decret; 
1582- Jiboul apare în documente ca „Oppidum”, târg, oraș; 
1585- Sigismund Báthori dă episcopului român Spiridon facultate 
jurisdicţională şi peste bisericile române din Comitatele Crasna şi Solnocul de 
Mijloc; 
1599 – Mihai Viteazul ocupă temporar Transilvania; 
1599- Înfiinţarea Mitropoliei române din Bălgrad (Alba-Iulia) biserica română 
din Sălaj (Comitatele Crasna şi Solnocul de Mijloc) aparţine jurisdicţiei acelor 
mitropoliţi; 
1599- Locul de descărcare al sării provenită de la Ocna Dej este mutat până 
la 1610 de la Jibou, la Var;  
1638- Jiboul apare în documente cu titlul de târg (oppidum) 
1639- Se introduce cultura porumbului în zona Ardealului, cultură care se 
dezvoltă intens în rândul țăranilor deoarece nu se dădea dijmă după ea;  
1641- Trupele lui Gh. Rakoczi trec prin localitățile Jiboului; 
1644- Trupele lui Gh. Rakoczi trec prin localitățile Jiboului; 
1647- Românii obțin dreptul de a-și înființa biserici și de a avea preoți; 
1660- Localitățile Jibou și Rona sunt pustiite de turcii lui Ali Pașa, sprijiniți și 
de tătari; 
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1665- și 1670- Turbuța și Rona pustiite de turci și tătari; 
1678- Introducerea interdicției înnobilării preoților români; 
1697- Două regimente de trupe austriece pustiesc zona; 
1697 şi 1700- Au loc Sinoadele prin care se semnează recunoaşterea Papei 
ca şi cap al bisericii române, deci unirea cu Roma, preoții şi populaţia din 
majoritatea satelor comunei recunosc şi se organizează conform acestei 
confesiuni; 
1703- Au loc năvăliri și pustiiri, Jiboul are consemnate 23 sesii ca fiind pustii; 
1703- Alăturarea localnicilor la mișcarea curuților; 
1705-  (11.XI) Lupta de la Jibou, ultima tentativă a nobilimii maghiare de a se 
împotrivi dominației habsburgice; biserica reformată din Jibou grav distrusă 
de ariergarda armatei imperiale; 
1717- Pustiiri tătare ale localităților de pe valea Someșului; 
1728- Pustiiri tătare ale localităților de pe valea Someșului; 
1748- Pustiiri tătare ale localităților de pe valea Someșului; 
1750- Începe înflorirea meșteșugurilor în Jibou cu relații de tip capitalist; apar 
ateliere de postav, mătase, pălării, giulgiu, panglici și articole de piele, iobagii 
sânt formați ca fierari, lăcătuși, țesători, tăbăcari, fabricanți de funii, postăvari 
și panglicari; 
1761- Episcopia ortodoxă suprimată (după anul 1700), este reînfiinţată şi mai 
bine organizată după Edictul de Toleranţă al lui Iosif al II-lea, din anul 1781; 
1787- Edict de desființare a așezămintelor monahale; 
1797- Apare menționată prima dată Plasa Jibou; 
1800- Se construiește biserica de lemn din satul Husia, păstrată și azi; 
1815- Se construiește o biserică de lemn și o școală confesională în satul 
Husia; 
1820- Se folosesc mașini agricole noi și moderne de la firma Berg din Viena; 
se aduc din Ungaria, Austria, Franța, Italia și chiar și din America căpșuni, 
caiși, piersici, pruni și peste 100 de soiuri de butași de viță de vie din soiurile 
maghiare, germane, spaniole, portugheze, franceze și italiene; 
1821- Se edifică o biserică nouă de lemn în satul Var, păstrată și azi și se 
introduce registrul matricol bisericesc; 
1822- Se introduce registrul matricol bisericesc în satul Cuceu; 
1825- În urma înnoirii hergheliei, familia Wesselényi Jr. organizează o mare 
vânzare de cai, publicată și în ziarele din Viena, Budapesta, Franța și Trieste; 
Lâna de calitate obținută de la oile de rase nobile, concurează cu cea din țară 
și din străinătate; 
1840- Se obțin rezultate bune în creșterea viermilor de mătase; 
1846- Andrei Şaguna este numit vicar al Eparhiei ortodoxe; 
1848- Revirimentul bisericii ortodoxe din Transilvania prin numirea lui Andrei 
Șaguna ca episcop; el a dat bisericii ortodoxe o lege proprie de organizare 
„Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania", a 
reorganizat cursurile de teologie şi a cerut preoţilor să se pregătească 
continuu; 
1849- Nouă biserică ortodoxă din lemn în satul Rona; 
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1850- Nouă școală din lemn în satul Rona; 
1850- Vicarul Alexandru Sterca Șuluţiu convoacă la Şimleul-Silvaniei, Sinodul 
care va stabili înfiinţarea de şcoli, obligativitatea frecvenţei şcolare, recrutarea 
învăţătorilor şi plata acestora; 
1858- Se edifică o biserică nouă de zid în satul Cuceu; 
1859- Apele curative de la Jibou sunt menționate într-un studiu realizat la 
Debrețin; 
1860- Începe să se construiască un drum de piatră între Zalău și Jibou 
(terminat în anul 1861); 
1874- Se demarează din inițiativa împăratului Francisc al II-lea al Austriei, 
realizarea primelor cărți funciare pe teritoriile subordonate; 
1876-  Localitățile orașului Jibou sunt incluse în nou înființatul Comitat Sălaj-
Plasa Jibou; 
1880-  Ia ființă Consorțiul Căilor Ferate „Valea Someșului"; calea ferată Dej-
Zalău cu 11 gări se inaugurează la 1 oct. 1890, iar tronsonul Jibou-Baia 
Mare, cu 10 gări după alți 9 ani; 
1885-  Crâșmăritul și morăritul devin în acest an libere; 
1897- Ia ființă al doilea institut de credit și economii al Sălajului, „Sălăjeana" 
1907- Documentele menționează o școală „din piatră” în satul Cuceu, care se 
va extinde după 1945; 
1912- Nou local de școală în satul Husia; 
1918 – În localități au loc acțiuni revoluționare. Se crează Consiliul Național   
Român local. Reprezentanți din sate, în frunte cu preoții, votează la Alba Iulia 
Unirea Ardealului cu România. Din punct de vedere administrativ se 
integrează în județul Sălaj. Se reînființează învățământul în limba română; 
1925- Intră în vigoare Legea de unificare administrativă, toate satele devin 
comune rurale cu buget propriu, primar şi consiliu local propriu; 
1928- Se inaugurează noul local de școală în satul Var; 
1934 -1937-  Se realizează o serie de lucrări edilitare, care schimbă aspectul 
satelor comunei. Au fost reparate şi pietruite drumurile comunale, s-au 
curăţat şanţurile pentru ca apa să nu mai inunde aceste drumuri, au fost 
reparate poduri și s-au reparat și adeseori s-au construit edificii publice; 
1940-1944- Sălajul, ca și alte județe, au fost anexate Ungariei hortiste; 
1945- Reforma agrară; 
1948- Trecerea forțată a populației de religie greco-catolică la religia 
ortodoxă; 
1949-1961-  Are loc procesul de colectivizare forțată în satele din Ardeal; 
1950-  Localitățile sunt arondate d.p.d.v. administrativ la Raionul Jibou, 
Regiunea Cluj; Varul aparține de com. Tihău 
1965-1970 – Are loc electrificarea satelor aparținătoare orașului; 
1968-  Se reînființează județul Sălaj, orașul Jibou devenind d.p.d.v.       
 administrativ în forma actuală.  
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Monumente istorice de pe teritoriul orașului Jibou 

 
În domeniul monumentelor istorice, pînă în prezent pe teritoriul orașului 

Jibou pe Lista monumentelor istorice aprobată prin O.M.C.P.N. nr. 
2361/12.07.2010, figurează următoarele obiective istorice:  

 
Nr. 
crt. 

Obs. 
Nr. locației 
pe planșă 

Cod LMI 2010 
Cod RAN 

Denumire Localitate Adresa Datare 

87 1. SJ-I-s-B-04882 
139839.01 

Așezare Sat aparținător 
CUCEU, oraș 
JIBOU 

„Cuceu Sec” Epoca 
bronzului 
 

88 4 SJ-I-s-B-04883 
 

Așezare Sat aparținător 
CUCEU, oraș 
JIBOU 

„Pe lab” Epoca 
bronzului 
 

89 4 SJ-I-s-B-04884 
 

Așezare Sat aparținător 
CUCEU, oraș 
JIBOU 

„Pe lab” Sec. II-III p. 
Chr. 
Epoca romană 

144 5 SJ-I-s-B-04910 
139820.01 

Așezare oraș JIBOU „Tulso nagyarok” Epoca 
bronzului 
cultura Suciu 
de Sus 

145 Pe teritoriul 
com. Creaca 

SJ-I-s-B-04911 
 

Sistem de supraveghere 
și apărare a limesului 
Daciei în sectorul Jibou 

oraș JIBOU  Sec. II-III p. 
Chr. 
Epoca romană 

146 Pe teritoriul 
com. Creaca 

SJ-I-s-B-04911.01 
 

Turn roman oraș JIBOU „Dealul Dumbrava” Sec. II-III p. 
Chr. 
Epoca romană 

147 Pe teritoriul 
com. Creaca, 
Se propune 
declasarea 

SJ-I-s-B-04911.02 
 

Turn roman oraș JIBOU „Vârful Cigleanului” Sec. II-III p. 
Chr. 
Epoca romană 

279 neidentificat SJ-I-s-B-04975 
139866.01 

Turn roman Sat aparținător 
VAR, oraș 
JIBOU 

„Dealul Tărăbailor” Sec. II-III p. 
Chr. 
Epoca romană 

399 11. SJ-II-m-B-05065 
 
 

Biserica de lemn „Sf. 
Arhangheli” 

Sat aparținător 
HUSIA, oraș 
JIBOU  

19A 1800 

409 12. SJ-II-a-A-05075 
 

Ansamblul castelului 
Wesselenyi 

oraș JIBOU Str. Parcului nr. 14  
actualmente str. 
Wesselenyi Miklos nr. 
16-16A 

1779-1810 

410 12. SJ-II-m-A-05075.01 
 

Castel oraș JIBOU idem 1779-1810 

411 12. SJ-II-s-A-05075.02 
 

Parc oraș JIBOU idem 1779-1810 

412 12. SJ-II-m-A-05075.03 
 

Curie oraș JIBOU idem 1702 

413 12. SJ-II-m-B-05075.04 
 

Manej 
 

oraș JIBOU idem 1779 (1771) 

414 12. SJ-II-m-B-05075.05 
 

Seră oraș JIBOU idem 1779-1810 

415 12. SJ-II-m-B-05075.06 
 

Grajd oraș JIBOU idem 1779 

416 12. SJ-II-m-B-05075.07 
 

Șură oraș JIBOU idem 1810 

417 13. SJ-II-a-B-05076 
 

Ansamblul castelului 
Beldy 

oraș JIBOU Str. Stejarilor nr. 
287 „Sub Cert” 
(nr. nou 199) 

înc. sec. XX 

418 13. SJ-II-m-B-05076.01 
 

Castelul Beldy oraș JIBOU Str. Stejarilor nr. 
287 „Sub Cert” 
(nr. nou 199) 

înc. sec. XX 

419 13. SJ-II-s-B-05076.02 
 

Parcul castelului oraș JIBOU Str. Stejarilor nr. 
287 „Sub Cert” 
(nr. nou 199) 

înc. sec. XX 
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496 14. SJ-II-m-B-05140 Biserica de lemn „Sf. 
Apostoli Petru și Pavel” 

Sat aparținător 
VAR, oraș 
JIBOU 

Nr. 72 înc. sec. XVIII 

546 12. SJ-IV-m-A-
05075.08 

Criptă-ruine oraș JIBOU Str. Parcului nr. 14  
actualmente str. 
Wesselenyi Miklos nr. 
16-16A 

1779-1810 

 
Menționăm că datele din adresa Ansamblului castelului Wesselenyi și 

respectiv cea a Ansamblului castelului Beldy au suferit modificări, denumirea 
străzii și nr. în primul caz fiind actualmente Wesselenyi Miklos nr.16;16A  iar 
în cazul al doilea numărul poștal actual fiind 199. 

În evidențele Repertoriului Arheologic Național, varianta 2015 
regăsim însă un număr de 12 obiective arheologice, față de care, în urma 
analizării de către reprezentanții muzeului județean, s-au formulat și 
observațiile aferente: 
 

Cod RAN  
Observații, 
Poziția pe 
hartă 

Denumire  
Observații 
 

Categorie  Tip  
Observații 
 

Județ  Localitate  Cronologie  

139839.04  
2 

Situl arheologic de la Cuceu - 
Valea Bochii    

locuire civilă 
   

aşezare    Sălaj    Cuceu, 
ORAS 
JIBOU  

Neolitic, Epoca 
medievală / sec. 
VIII-IX    

139866.01  

  
neidentificat 

Turnul roman de la Var - Dealul 
Tărăbailor. la SV de sat, dincolo 
de Valea Seacă, pe vârful izolat 
şi împădurit, lângă semnul 
geodezic    

fortificaţie    turn    Sălaj    Var, ORAS 
JIBOU    

Epoca romană / 
sec. II - III    

139820.07  
neidentificat 

Aşezarea medievală de la Jibou 
   

locuire    aşezare    Sălaj    Jibou, 
ORAS 
JIBOU   

Epoca romană    

139820.06  
neidentificat 

Valul din epoca romană de la 
Jibou - Dealul Cerăt. La nord-
est de oras, în dreptul podului 
peste Valea Agrijului, pe lunca 
si pe panta de vest a dealului    

fortificaţie    turn   
 

Sălaj    Jibou, 
ORAS 
JIBOU    

Epoca romană    

139820.05  
Pe teritoriul 
com. Creaca 

Turnul din epoca romană de la 
Jibou - La gropi pe Cerăt  sau 
Moara Căsăoanii  

fortificaţie    turn    
șanț de 
fapt 

Sălaj    Jibou, 
ORAS 
JIBOU    

Epoca romană    

139839.05  
3 

Aşezarea din epoca migraţiilor 
de la Cuceu - Pe Deal sau 
Valea Bochii II   

locuire civilă 
   

aşezare    Sălaj    Cuceu, 
ORAS 
JIBOU    

Epoca 
migraţiilor / sec. 
VII-XI    

139839.01  

  
1 

Situl arheologic de la Cuceu - 
Cuceu Sec    

locuire civilă 
   

aşezare    Sălaj    Cuceu, 
ORAS 
JIBOU    

Epoca bronzului 
   

139857.01  
9 

Obiecte neolitice la Rona- 
Dealul Rakoczi    

-descoperire 
izolată 
neidentificată  
-Fortificație 

obiect 
izolat  Șanț 
și val  

Sălaj    Rona, 
ORAS 
JIBOU  

Neolitic   
-Epoca romană 

139839.02  
 
4 
 

Aşezarea Suciu de Sus de la 
Cuceu - Pe lab. lângă drumul 
spre Firminis, sub pădure, spre 
Dobrin    

locuire civilă 
   

aşezare    Sălaj    Cuceu, 
ORAS 
JIBOU    

Epoca 
bronzului, 
Epoca 
migraţiilor, 
Epoca romană / 
sec. VII-VIII, 
sec. II-III, sec. 
III-IV    

139820.01  

  
5 

Aşezarea din epoca bronzului 
de la Jibou - Tulso nagyárok    

locuire civilă 
   

aşezare    Sălaj    Jibou, 
ORAS 
JIBOU    

Epoca 
bronzului, 
Eneolitic    

139820.03  

  

Turnul roman de la Jibou - 
Vârful Cigleanului. sau 
Baroneasa la V de satul Ciglean 

fortificaţie    turn    Sălaj    Jibou, 
ORAS 
JIBOU    

Epoca romană / 
sec. II - III    

http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=796&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=com&Ocat=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=796&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=com&Otip=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=796&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=com&Ojud=1&Oloc=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=796&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=com&Oloc=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=cuceu-oras-jibou-salaj-situl-arheologic-de-la-cuceu-valea-bochii-cod-sit-ran-139839.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=var-oras-jibou-salaj-turnul-roman-de-la-var-dealul-tarabailor-cod-sit-ran-139866.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=jibou-oras-jibou-salaj-asezarea-medievala-de-la-jibou-cod-sit-ran-139820.07
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=jibou-oras-jibou-salaj-valul-din-epoca-romana-de-la-jibou-dealul-cerat-cod-sit-ran-139820.06
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=jibou-oras-jibou-salaj-turnul-din-epoca-romana-de-la-jibou-la-gropi-pe-cerat-cod-sit-ran-139820.05
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=cuceu-oras-jibou-salaj-asezarea-din-epoca-migratiilor-de-la-cuceu-pe-deal-cod-sit-ran-139839.05
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=cuceu-oras-jibou-salaj-situl-arheologic-de-la-cuceu-cuceu-sec-cod-sit-ran-139839.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=rona-oras-jibou-salaj-obiecte-neolitice-la-rona-dealul-rakoczi-cod-sit-ran-139857.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=cuceu-oras-jibou-salaj-asezarea-suciu-de-sus-de-la-cuceu-pe-lab-cod-sit-ran-139839.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=jibou-oras-jibou-salaj-asezarea-din-epoca-bronzului-de-la-jibou-tulso-nagy%C3%A1rok-cod-sit-ran-139820.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=jibou-oras-jibou-salaj-turnul-roman-de-la-jibou-varful-cigleanului-cod-sit-ran-139820.03
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Pe teritoriul 
com. Creaca, 
se propune 
declasarea 

   

139820.02  

  
Pe teritoriul 
com. Creaca  

Turnul roman de la Jibou - 
Dealul Dumbrava la NV de satul 
Creaca    

fortificaţie    turn    Sălaj    Jibou, 
ORAS 
JIBOU    

Epoca romană / 
sec. II - III    

 

Patrimoniul arheologic a fost identificat de către reprezentanții Muzeului 
județean de istorie și artă Sălaj din Zalău, care au întocmit Studiul de 
fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care 
cuprind patrimoniu arheologic pe teritoriul orașului Jibou, (anexat prezentului 
studiu).  
Prezentăm mai jos monumentele de arhitectură și siturile arheologice de pe 
teritoriul administrativ al orașului. 

Oraşul Jibou având în componenţă satele Cuceu, Husia, Rona şi Var 
este amplasat în partea de nord-est a judeţului Sălaj, pe malul stâng al 
Someşului, la confluenţa acestuia cu râurile Agrij și Almaș.  Din punct de 
vedere istoric, fiind situat la graniţa imperiului roman, era de aşteptat ca pe 
teritoriul administrativ Jibou, să existe elemente ale sistemului defensiv 
roman. 
 
 1. Cuceu-  „Cuceu sec”  COD LMI: SJ-I-s-B-04882, COD RAN: 
139839.01 (Hartă nr. 1) Situl se află la ieşirea din sat spre Dobrin, pe partea 
dreaptă a drumului comunal, pe o terasă uşor înclinată spre grajdurile fostului 
CAP. Aşezarea a fost identificată în urma cercertărilor arheologice de teren în 
anul 1979. Materialele ceramice  recoltate atribuie aşezarea culturii 
Wietenberg şi Suciu de Sus (Lako 1983, p. 74, Bejinariu 200, p. 104.) Zona 
de protecţie a sitului este stabilită după cum urmează: la N limită de 
proprietate, la S limită de proprietate,  la E drum de ţară,  la V drum de ţară.
   
 2. Cuceu- „Valea Bochii I” COD RAN: 139839.04  (Hartă nr. 2) partea 
dreaptă a şoselei Zalău-Jibou,  în spatele caselor aflate vis a vis de halta 
Cuceu, la poalele terasei înalte. Situl aparţine evului mediu timpuriu. Situl a 
beneficiat de mai multe campanii de cercetare, cercetări sistematice în 1978, 
Alexandru V. Matei şi  cercetări arheologice preventive 1999 Dan Băcueţ, 
Sanda Băcueţ. În anul 1978 au fost cercetate 4 complexe (2 locuinţe, 1 
groapă, 1 instalaţie de foc în aer liber.  În cercetările din anul 1999, printre 
complexele medievale timpurii au apărut urmele unui complex neolitic care a 
constat într-o grupare de zdrobitoare şi fragmente ceramice: Au fost cercetate 
5 locuinţe medievale, 4 gropi, 1 instalaţie de foc în aer liber din care provine  
ceramică medievală lucrată cu mâna, decorată cu benzi de linii în val sau 
benzi de linii, provenite de la oale, tăviţe sau ţesturi. Pe lângă ceramică au 
fost identificate cuţite, catarame, vârfuri de săgeată, ace/sule, amnare, 
foarfecă, toate confecţionate din fier. (Băcueţ Crişan 2006, p. 29-50). Zona de 
protecţie a sitului este stabilită după cum urmează: la N limite de proprietate 

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=jibou-oras-jibou-salaj-turnul-roman-de-la-jibou-dealul-dumbrava-cod-sit-ran-139820.02


33 

 

şi şoseaua Zalău- Jibou  la S  limite de proprietate şi drum de ţară, la  E  
limite de proprietate iar la V limite de proprietate. 
 
 3. Cuceu- „Valea Bochii II” sau „Pe Deal”  COD RAN: 139839.05.  
(Hartă nr. 3) Aşezarea identificată prin cercetări arheologice de teren în anul 
1999 este amplasată pe un  bot de deal prelung cu un platou în partea 
superioară care delimiteză punctul Pogor, aflat vis a vis de halta CFR Cuceu 
de aşezarea de la Valea Bochii. Situl aparţine epocii bronzului şi evului mediu 
timpuriu. (Băcueţ Crişan 2006, pl.92/5). Zona de protecţie a sitului este 
stabilită după cum urmeză: NE şi NV limite de proprietate , SE şi SV limite de 
proprietate. 
  
 4. Cuceu- „Pe lab”/„Fânaţe”, COD LMI: SJ-I-s-B-04883 și SJ-I-s-B-
04884, COD  RAN: 139839.02 (Hartă nr. 4) aşezare identificată prin cercetări 
de teren în anul 1979 (Matei 1980, p. 235-236). Aşezarea este amplasată pe 
terasa din partea stângă a văii Fânaţelor, de o parte şi de alta a  unui drum 
de ţară, sub pădurea Dobrinului. Au fost identificate materiale ceramice 
aparţinînd epocii bronzului, epocii romane şi evului mediu timpuriu. 
Răspândirea materialului ceramic indică 2 aşezări separate de o  vâlcea. A 
fost stabilită o singura zonă de protecţie după cum urmeză: la N liziera de 
copaci a pădurii Dobrinului, la E limită de proprietate,  la V limită de 
proprietate, la S valea Fânaţelor şi drum de ţară.  
 
  5. Jibou- „Tulsó Nagyárok” COD LMI: SJ-I-s-B-04910,  Cod RAN: 
139820.01 (Hartă nr. 5)  Un alt punct care apare în literatura veche de 
specialitate (Roska 1942, p. 312, nr. 5) este o aşezare din perioada epocii 
bronzului. Cercetarea arheologică de teren efectuată în anul 2015 pentru 
verificarea siturilor cunoscute anterior nu a dus la identificarea unei aşezări în 
acest punct. Totuși în apropiere, pe partea stângă a șoselei Jibou-Popeni, pe 
malul Văii Sărata, au fost găsite fragmente mici de ceramică. Posibil ca 
acesta să fie punctul cunoscut ca Tulsó nagyárok.  Zona de protecţie a sitului 
a fost stabilită după cum urmează: la N- valea Sărata,  la S lizieră pădure, la 
E limită de proprietate, la V limită de proprietate.  
  
 Cercetările arheologice efectuate în ultimii ani, dar mai ales în 2014-
2015, au dus la identificarea pe teritoriul oraşului Jibou la noi puncte cu 
descoperiri după cum urmeză: 
 
  6. Jibou „Grădina Botanică” (hartă nr. 6). În cadrul cercetărilor de 
teren au fost găsite fragmente ceramice în lateralul drumului care duce de la 
poarta de acces a Grădinii Botanice  (poarta de jos, cea pentru vizitatori) în 
zona colțului de est al corpului A, respectiv latura nordică a acestuia până la 
zidul de incintă al grădinii și până la serele sferice. Materialul ceramic atribuie 
situl epocii bronzului.  Deşi tot ansamblul este protejat, făcând parte din 
Castelul Wesseleny  menționăm  şi o limită de protecţie pentru situl de epoca 

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=jibou-oras-jibou-salaj-asezarea-din-epoca-bronzului-de-la-jibou-tulso-nagy%C3%A1rok-cod-sit-ran-139820.01
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bronzului: la N  castel, SE limite de proprietate, NE limite de proprietate şi 
serele sferice din  grădina botanică, NV castel). Dat fiind faptul că este vorba 
de spaţiul ocupat în vecinătate şi de clădirile anexe ale ansamblului castelului  
Wesseleny, am procedat la materializarea pe hartă a unei zone de protecţie 
unice care să cuprindă şi aceste clădiri, descrisă la punctul 12. 

 
7. Jibou- Valul și șanțul roman de pe „Dosul Șanțului” (pe hartă nr. 

7), vizibil de pe drumul care duce spre Var, în buza terasei Dealului „Dosul 
Șanțului” a fost distrus de tranșee făcute în prima jumătate a secolului al XX-
lea. Limita de protecţie a fost stabilită la 10 m de o parte şi de alta a valului).  
   

8. Jibou- „fostul CAP” (hartă nr. 8). Ceramica a fost găsită la 
implantarea noilor stâlpi de curent, între calea ferată și fostul CAP. Situl este 
amplasat pe o terasă a văii Someşului. Zona de protecţie a sitului  este 
stabilită: la N limita de proprietate,  la S limita de proprietate, la V drum de 
ţară paralel cu calea ferată, la E limita de proprietate.  
 
  9. Rona- „Dealul lui Rakoczky”, COD RAN: 139857.01 (hartă nr. 9) 
şanţ şi val, pe culmea dealului.  Zona de protecţie a sitului a fost stabilită la 
10 m. de o parte şi de alta.  Tot din acest punct în literatura de specialiate 
este pomenit un nucleu de obsidian (Lako 1981, p. 69), dar fără a avea un 
punct de descoperire mai exact situl de proveniență nu a putut fi identificat. 
 
 10. Rona- „Foglaşiu” În cercetările de teren pe coama dealului de 
deasupra Ronei (Foglașiu) a fost identificat un val roman (hartă nr. 10), 
probabil o continuare a celui de pe dealui lui Rakoczky. Zona de protecţie 
este stabilită la 10 m. de o parte şi de alta a sitului.   
 

11.  Husia- Biserica de lemn, COD LMI: SJ-II-m-B-05065. (hartă nr. 
11),  Edificiul de cult datând din anul 1800, cu hramul „Sf. Arhangheli” este 
situat la nr. 19 A și a suferit din păcate, de-a lungul timpului, lucrări de 
reparații și consolidare total inadecvate. A fost extinsă și restaurată în anul 
1911, iar mai apoi în anii 1975-1979, „întărită cu legături de fier și contraforți 
de zid, acoperită cu tablă, electrificată și apoi pictată”. Actualmente aspectul 
bisericii lasă mult de dorit. Se impun lucrări de reabilitare și refacere care să 
fie realizate de către profesioniști în materie de monumente istorice, atât în 
domeniul proiectării cât și al execuției. Zona de protecție este delimitată după 
cum urmează: N, E și S- limite de proprietate, V-gospodăria cu nr. 20, torent 
și limite de proprietate. 
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 Biserica ortodoxă „Sfinții Arhangheli” din satul Husia, a fost din 
păcate tencuită și „fortificată” 

 
        12.  Jibou- Ansamblul Castelului Wesselenyi, COD LMI: SJ-II-a-A-
05075 (hartă nr. 12), Este vorba despre spaţiul ocupat de castel, clădirile 
anexe ale castelului  Wesseleny, curie, manej, seră, grajd, șură cât și de 
parcul adiacent, toate situate pe str. Wesselenyi Miklos la nr.16;16A. Corpul 

castelului, aripa nordică, este cea mai veche structură existentă și are regim 
de înălțime parter și  etaj. Rezalitul central al corpului nordic este flancat de 
două aripi cu câte un pavilion de colț la capete, acestea îndeplinind pe 
vremuri funcțiuni de magazii și depozite și având regim de înălțime parter și 
respectiv parter și etaj (aripa de sud). Zidurile sunt din cărămidă și piatră iar 
unele goluri, cele cu terminații semicirculare au chenare din alabastru. Se 
regăsesc decorații parietale, o logie principală cu parapet cu baluștri din 
gresie și o scară monumentală. cu arcade despărțite de pilaștri cu capiteluri 
compozite. Aticul baroc al fațadei rezalitului era inițial decorat cu șase urne 
din piatră. Din aripa sudică, neterminată, s-au păstrat două corpuri cu regim 
parter, în zona pavilioanelor de colț. Acestea sunt prevăzute cu portice 
clasicizante cu timpane triunghiulare, susținute de câte șase coloane cu 
capiteluri toscane realizate din piatră. Regăsim detalii de aceeași factură și în 
corpul izolat al Casei Romane situată în zona de vest a ansamblului. Golurile 
frontale ale corpului nord-estic sunt moderne, au fost modificate într-o 
perioadă recentă și contrastează cu imaginea restului fațadelor. Învelitorile 
sunt din țiglă ceramică și tablă zincată iar șarpanta îmbină elemente de tip 
baroc și eclectic. 

 Ansamblul datează din secolul al XVIII-lea, când au început primele 
lucrări pe amplasamentul vechii reședinte întărite a familiei Wesselenyi (sec. 
al XVII-lea). Este considerat unul dintre cele mai mari castele baroce 
transilvănene și reprezintă unul dintre monumentele importante de arhitectură 
ale județului Sălaj. Clădirea fostului grajd al castelului, are pe latura sa 
nordică un relief în piatră cu blazonul familiei și un altorelief  reprezentând un 
cal în trap.  Cripta familiei Wesseleny, situată pe dealul de deasupra 
castelului, a fost vandalizată și se află într-o stare avansată de degradare. 

Ansamblu „Castel Wesselenyi”, în baza legii nr. 10/2001, a fost 
retrocedat foștilor proprietari și este amplasat în interiorul Gradinii Botanice 
Jibou.  
Ansamblul castelului construit în stil baroc târziu, este situat pe o suprafață 
de 13.076 mp. S-a stabilit o zonă de protecţie care să cuprindă tot ansamblul 
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Castelului Wesseleny și zonele adiacente. Aceasta este delimitată astfel: N- 
limite de proprietate și străzi, E- str. Libertății, S- str. Libertății, limite de 
proprietate, stradă, str. Teilor, limite de proprietate, V- pădure. 

  
                        Castelul, Parcul și Grajdul din ansamblul Castelului Wesseleny 

 

„Casa Romană” anexă din același ansamblu                                                       

  
13.  Jibou-  Ansamblul Castelului Beldy, COD LMI: SJ-II-a-B-05076, 

(hartă nr. 13),  este constituit din castelul propriu-zis construit în stil 
neorenascentist, legat de două corpuri anexă, (se pare mai vechi) și parcul 
castelului. Lucrările aparțin începutului de sec. XX, (1903) se află într-o 
incintă izolată, în zona „Sub Cert” situată în mijlocul pădurii, pe str. Stejarilor, 
(nr. 287 în evidențele LMI), actualmente nr. 199. Stejari seculari se păstrează 
și azi aici, fiind necesară o abordare integrată a întregului ansamblu în 
activitatea de reabilitare care se impune și aici. Clădirea a aparținut familiei 
grofului Béldy Kálmán, căsătorit cu Pálma, fiica grofului Wesselényi Béla. 
Castelul, cu regim de înălțime subsol, parter și etaj la corpul principal și doar 
parter la restul clădirilor, însumează aproximativ 1100 mp. Era dotat cu teren 
de tenis, hipodrom şi un parc frumos amenajat.  Consiliul Judeţean a 
cumpărat în anul 2009 castelul de la moștenitorii foștilor proprietari, cărora le-
a fost retrocedat imobilul cu cele aproape 5 ha. de teren aferent în anul 2000. 
Datorită degradărilor suferite de-a lungul anilor, se impun măsuri urgente de 
reabilitare ale întregului ansamblu. Zona de protecție este delimitată de întreg 
perimetrul incintei, care este unul generos și înconjurat de o pădure de 
stejari. 
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Castelul Beldy                                       Stejar secular din incinta castelului Beldy 
                                                                care trebuie deasemenea protejat. 

 
14. Var- Biserica de lemn „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, COD LMI: 

SJ-II-m-B-05140, (hartă nr. 14), se află situată la nr. 72 și datează de la 
începutul sec. XVIII. Se impun măsuri de reabilitare atât pentru biserică, 
edificiu din lemn de stejar cu turlă și prispă pe o latură, cu 8 stâlpi din lemn cu 
umerașe, frumos decorați cât și pentru întreg ansamblul incintei unde se 
găsesc o cruce din piatră, o răstignire din lemn și alte câteva cruci tot din 
lemn, toate cu serioase probleme de degradare. Momentan biserica este 
învelită cu tablă. Monumentul istoric este înconjurat de vechiul cimitir al 
satului. Zona de protecție este delimitată astfel: N- gospodăria cu nr. 42, 
limite de proprietate, E-limite de proprietate, S-limite de proprietate, V-limite 
de proprietate. 

Biserica ortodoxă din satul Var 
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Propuneri noi de clasare a unor construcții în L.M.I. 
Cercetările în teren au dus la observarea unor construcţii valoroase 

care ar putea fi incluse în Lista Monumentelor Istorice, după cum urmează: 
 

         15. Jibou- Zona construită protejată propusă „Zona centrală Jibou” 
(hartă nr. 15), este constituită dintr-un țesut urban valoros care cuprinde 
frumoase clădiri vechi de sec. XVIII-XX, (CP)  majoritar de factură eclectică și 
mai ales câteva edificii propuse spre clasare LMI datorită valorilor special 
(pozițiile: 17, 18, 19, 20, 21, 22 și 23 prezentate mai jos). Este delimitată 
astfel: N- limite de proprietate și limita nordică a gospodăriei din str. T. 
Vladimirescu nr. 8), E- str. T. Vladimirescu, P-ța 1 Decembrie 1918 și biserica 
nouă ortodoxă, S- limite de proprietate și str. Crișan, V- gospodăriile din str. 
Libertății nr. 62-64 și limite de proprietate. 

  
Jibou, str. Libertății, țesut urban istoric valoros, apt pentru cuprinderea într-o zonă 
construită protejată. 

  
         16. Cuceu- „Zona construită protejată” propusă (hartă nr. 16), este 
constituită dintr-un țesut urban valoros și cuprinde o sumă de case de locuit 
cu valoare de patrimoniu construit local (CP) dintre care una propusă spre 
clasare LMI (poz. 25 prezentată mai jos), precum și clădiri social-culturale cu 
același statut (CP) protejat propus: biserica ortodoxă, căminul cultural și 
magazinul. Este delimitată astfel: N- drum, E- drum și limite de proprietate, S- 
limită cimitir și limite de proprietate, V- limite de proprietate. 

 
         17.  Jibou- Biserica Reformată. (hartă nr. 17), este situată în Piața 1 
Decembrie 1918, nr. 15 și a fost pomenită documentar pentru prima dată în 
anul 1460. Inițial a fost biserică romano-catolică din care azi se mai păstrează 
corul cu închidere în trei laturi, iar pe latura de sud se mai găsește un 
ancadrament de fereastră gotică. Nava a fost reconstruită în mai multe 
rânduri, deoarece în anul 1658 a fost incendiată de tătari, în 1705 de lobonţi, 
trupele sârbești ce constituiau ariergarda armatei imperiale iar mai apoi de 
turci, ultima intervenție majoră fiind făcută în secolul al XVIII-lea. În timpul 
curentului reformator, la 1582 a fost preluată de credincioşii reformaţi.  

Biserica și-a dobândit alura barocă actuală în 1749, când Wesselényi 
István și soția sa Dániel Polixéna au refăcut-o. Despre aceasta vorbește 
inscripția de deasupra intrării principale, în centrul căreia stau blazoanele 
reunite ale celor două familii. 
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În anul 1749 au fost cioplite din marmură cenușie (așa numitul 
„alabastru") de Jibou piesele cele mai valoroase ale bisericii, amvonul în 
formă de potir, unic printre construcțiile de acest fel și tăblia mesei altarului. 

Biserica a suferit reparații mai mari în anii 1772, 1879 și 1887. În 1892 
acoperișul a fost schimbat cu unul de tablă. Ultima dată biserica a fost 
renovată în 1970, tencuită și vopsită, iar tabla de pe acoperiș a fost inlocuită 
în anul 1979. 

Tavanul bisericii seamănă cu o tablă de șah monocoloră, deoarece el 
este împărțit în „casete", câmpuri pătrate, vopsite simplu, opera unui meșter 
necunoscut. 

Conform preceptelor protestante, formulate de doctrina lui Jean Calvin, 
pereții sunt simpli, fără fresce, statui, icoane sau tablouri. 

Pictura inițială a rămas numai în mijlocul tavanului, unde este pictat un 
soare imens. 

Biserica a dispus și de o orgă, care este menționată pe la 1800 pentru 
prima dată. Când n-a mai putut fi utilizată, a fost înlocuită cu un instrument 
construit în stilul barocului târziu, de către meșterul Colonics István din Târgu 
Secuiesc. Cum țevile ei erau turnate din plumb, în 1917 ea a fost 
dezasamblată, cea mai mare parte a tuburilor fiind rechiziționate de către 
armată pentru a fi transformate în gloanțe. Însă în anul 1923, cu ajutorul 
enoriașilor s-a cumpărat o altă orgă.  

Despre primul clopot se cunoaște doar faptul că avea o greutate de 484 
pfunzi și avea un sunet plăcut. Însă în 1806 acesta a crăpat și a fost nevoie 
să fie turnat din nou de către meșterul Lázár Áron. Pe lângă acest clopot mai 
era și un clopot mai mic despre care se cunoaște doar faptul că a fost 
rechiziționat de către armata maghiară în anul 1848. 

Un alt clopot care durează din 1853, a fost turnat de către meșterul din 
Sătmar, Pap Antal. 

Două clopote au fost rechiziționate la 28 februarie 1917 de către armata 
maghiară. Din nou, enoriașii reușesc după război prin anul 1920 să 
achiziționeze un clopot de 367 kg din atelierul meșterului Spireanu din 
București. Clopotul mai mic este o donație din partea văduvei Lörincz B. 
Isvánné Mészáros Ágnes în anul 1925. Din nou clopotul cel mai mare a fost 
apoi rechiziționat în al doilea război mondial. Clopotul de 600 kg a fost turnat 
de Kiss Elek din Târgu Mureș în anul 1980. Cele 3 clopote cheamă din nou 
enoriașii la sfânta slujbă. 

Biserica a avut și un ceas care arăta trecerea timpului. Acest lucru este 
adeverit de faptul că în anul 1772 curatorul Féjer György a cumpărat de 48 
denari ulei pentru ceas. Acest prim orologiu n-a supraviețuit decât până prin 
1853, când s-a achiziționat un nou mecanism, care a fost la rândul său 
înlocuit în anul 1919.   

O altă reabilitare mai importantă a bisericii a avut loc în anul 1934 cu 
ajutorul Asociației de Femei care a adunat bani și a renovat întreaga biserică 
în interior. În anii următori aceeași asociație a renovat și partea exterioară a 
bisericii. Încă din anul 1931 curentul electric a fost introdus în biserică pentru 
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suma de 12.500 lei. Toate lucrările au fost executate de către firma lui 
Floriansics Alexandru. 

Pe timpul preotului Veress Sándor a început să se construiască, pe 
terenul preoțesc, o clădire care a devenit sediul casei de credit. Din anul 1930 
una dintre încăperile clădirii a devenit loc de adunare pentru comunitate iar cu 
timpul se va transforma în casă de cultură pentru comunitatea reformată. 

Intrarea trupelor rusești în toamna anului 1944 au determinat 
comunitatea reformată să ascundă o parte din bunurile sale în fântâna 
bisericii, deoarece aceste trupe se dedau la distrugeri. 

Lângă intrarea principală a bisericii se pot vedea două pietre de 
mormânt care au ajuns aici în anul 1995 prin hotărârea prezbiteriului și cu 
aprobarea muzeului de istorie. Dintre numeroasele pietre de mormânt în stil 
baroc și renascentist care înconjurau cripta familiei Wesselényi, au rămas 
numai cele două. Pe una se poate citi numele Caterinei Bánf(fy). 

În anul 1996 la 8 decembrie, comunitatea reformată a pus o tablă 
comemorativă în cinstea marelui Wesselényi pe peretele interior al bisericii, 
care a reprezentat lucrarea lui Starmüller Géza. Există și o inscripție: "S-a 
născut în Jibou și aici așteaptă învierea Wesselényi Miklós, 1796-1850." 
Lângă această tablă se află și blazonul familiei Wesselényi. 

Biserica a primit sub formă de danie de la Wesselényi István și Daniél 
Polixena, între anii 1750-1751, mai multe obiecte de cult. De asemenea a mai 
primit în 1782 alte obiecte și de la Cserey Heléna, soția lui Wesselényi Miklós 
Sr., ca și de la alți enoriași. 

Statuia lui Wesselényi Miklós, realizată de sculptorul József Sepsi, 
aflată în curtea bisericii, a fost dezvelită în anul 2004. Odată cu realizarea noii 
case parohiale, la câțiva metri de biserică, au fost observate oseminte 
umane, drept pentru care este foarte posibilă prezența unui cimitir adiacent, 
sit arheologic cu același statut istoric protejat.  

 Imagine actuală 
Biserica reformată și actuala primărie 
(carte poștală din perioada interbelică,) 

 
18.  Jibou- Spitalul orășenesc (hartă nr. 18), a fost inițial clădirea 

Judecătoriei și este situată pe str. Libertății la nr. 28. A fost construită în anul 
1906 în stil eclectic, puţin înaintea Băncii de Economii, actuala primărie. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%B3zsef_Sepsi&action=edit&redlink=1
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Lângă clădirea cu două nivele se afla un edificiu fără etaj dar cu beci, cu 
funcțiunea de închisoare. Peste pereţii masivi s-a mai ridicat un etaj. După 
război, în anul 1945, clădirea a devenit spital, iar acum este renovată și își 
păstrează funcțiunea. 

 Spitalul orășenesc, clădire eclectică de la sf. sec. XIX 

 
         19.  Jibou- Primăria (hartă nr. 19), Clădirea primăriei, situată în P-ța 1 
Decembrie 1918 nr. 16, a fost construită între anii 1906 şi 1907. Edificiul 
realizat în stil eclectic, fost inițial sediu al băncii de economii iar după război a 
devenit şcoală. În anul 1974, clădirea a devenit sediu de primărie. A suferit 
de-a lungul timpului lucrări de reparații și modernizare, unele din păcate mai 
puțin inspirate. 

 Primăria orașului Jibou, realizată la sf. sec. XIX 

 
20.  Jibou- Casă cu arhitectură vernaculară, databilă probabil în 

secolul al XVIII-lea. Strada Libertății nr. 14; (hartă nr. 20), este o construcție 
veche cu structura de rezistență din lemn, are prispă pe 2 laturi, cu stâlpi 
ciopliți decorativ și învelitoarea din țigle solzi. Regăsim încă aici, probabil cel 
mai vechi spațiu comercial spre stradă, situat la parter, unde terenul coboară. 
Proporțiile arhitecturale ale edificiului sunt armonioase, la scară umană, casa 
încă este locuită de o persoană în vârstă și stă mărturie unor vremuri de mult 
trecute. 

Casă vernaculară, str. Libertății 14 
 

 21. Jibou- Biserica romano-catolică; (hartă nr. 21), se află pe str. 
Libertății, la nr. 5. La mijlocul sec. XIX, în orașul Jibou, comunitatea catolică 
era foarte restrânsă. Datorită etnicilor de religie romano-catolică implicați în 
activitățile de construire a căii ferate din zona Jiboului, stabiliți aici, până în 
anul 1880 ea a sporit de la 10 la 110 credincioși în anul 1880 și la 213 în 
1890. S-a impus ridicarea unei noi biserici catolice a cărei construcţie a fost 
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realizată de meşteri polonezi şi italieni și finalizată în anul 1886, sfințită la 15 
august cu hramul "Adormirea Maicii Domnului". Amplasată în interior, pe 
peretele răsăritean, o cruce mare de lemn semnalează anii când prin Jibou s-
au perindat misiunile călugărești, primite cu mult drag de către localnici în anii 
1944 și 2009. 

Biserica adăpostește 3 altare: 1 altar principal, o masă de altar pentru 
ceremonialul liturgic și un altar secundar, amplasat în dreapta, închinat "inimii 
lui Isus".  

Altarul principal a fost donat de familia Wesselényi, iar perechea de 
coloane, care se înalță și încadrează icoana pictată la Viena, în 1884, a fost 
donată ulterior de familia Merza. 

Pereții interiori sunt decorați cu mai multe fresce viu colorate. În stânga 
și în dreapta altarului principal, se află portretele regilor Sfântul Ladislau 
(Szent László) și Sfântul Ștefan (Szent István). Pe tavan sunt reprezentate 2 
scene: predica de pe munte și un grup de îngeri care cântă în cor, 
acompaniați la un armoniu. Arcada care desparte altarul de nava principală 
este împodobită cu imaginea unui ostensoriu, înconjurat cu 3 spice de grâu și 
o viță de vie cu 4 ciorchini de struguri, alți îngeri și îngerași. 

Interioarele ferestrelor sunt decorate și ele fiecare cu motive în lanț. 
Amplasate pe altare, socluri independente ori în nișe, se află mai multe 

statuete ale Fecioarei Maria (printre care una de la Lourdes și una de la 
Medjugorje), și un Sfânt Iosif4.  

Sus la balcon, în spațiul rezervat corului se află un armoniu cu 13 
registre, în stare de perfectă funcționare, construit de firma lui Hörl Nandor 
din Budapesta. 

În vârful turnului clopotniței se află 3 clopote, 2 mari și unul mic. Toate 
sunt niște rarități în regiune, deoarece prezintă o anumită particularitate 
constructivă, dovadă că au fost turnate în atelierul lui Novotny Antal din 
Timișoara. În partea de sus a fiecărui clopot sunt practicate mai multe 
deschideri identice de forma "cheilor", din cutia de rezonanță a viorilor. 
Inovația meșterului bănățean face ca sunetul clopotelor făurite de el să fie 
mai plin și mai plăcut auzului. Pe unul dintre clopotele mari se poate citi 
următorul text: "Templo munknak Zsibó Róm.Kath. Lakasai. 1912" (Pentru 
Biserica Noastră locuitorii Rom[ano]. Cat[olici] din Jibou 1912). 

Pe celălat clopot mare, se află o altă inscripție, destinată să dezvăluie 
faptul că reprezintă o donație din partea văduvei lui Merza Lázár. 

Ultima dată, biserica a fost renovată în anul 1979. 

                                                 
4 Petri Mór, Szilágy Op. cit., vol. III, pag. 845. 
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     Biserica romano-catolică azi 
Vedere cu str. Libertății și bisericile reformată reconstruită la 1749 și cea romano-
catolică ridicată din anul 1886 (carte poștală trimisă în august 1943, publicată de 
Librăria Vegh David din Jibou prin tipografia „Ilustratia“ din Gherla; Sursa : Muzeul 
Zempléni, Szerencs).                 
 

22. Jibou- Biserica ortodoxă veche (hartă nr. 22), este situată în P-ța 
1 Decembrie 1918 la nr. 7 și a fost ridicată în anul 1930, proiectul realizat în 
spiritul vremii interbelice, aparținând arh. Alexandru Floriancici. Fosta biserică 
ortodoxă era una modestă, din lemn, situată pe fosta stradă a Bisericii Vechi, 
astăzi strada Eroilor, la nord de grădina botanică. 

 
 

23.  Jibou- Sediul protopopiatului ortodox, (fost Cazino), (hartă nr. 
23), 
 La sfârşitul secolului XIX Wesselényi Miklós şi micii moşieri din zonă au pus 
bazele cazinoului domnesc din Jibou, aflat azi pe str. T. Vladimirescu nr. 3. 
După naţionalizare, clădirea a devenit poştă, cabinet medical, iar acum este 
sediul arhiepiscopiei ortodoxe. A fost renovată, dar cu renunțarea la o bună 
parte din frumosul coronament terminal al pereților. 

  
Cazinoul la sfârșitul sec. XIX și azi 

 
24. Jibou- Gara, (hartă nr. 24) este situată pe str. 22 Decembrie 1989 

nr. 20 și a fost edificată în primul deceniu al sec. XX. A fost refăcută și extinsă 
în anul 1949. Se bucură de rigoarea specifică domeniului CFR cât și de 
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aportul unor proiectanți cu respect pentru meserie. Zona de protecție este 
delimitată astfel: N- limita nordică de proprietate imobile situate vis-a-vis, E, 
S, V- limitele de proprietate CFR. 

  Gara din Jibou, refăcută și dezvoltată 
în anul 1949 

 
25. Cuceu- Casă din lemn (hartă nr. 25), (f.n.) este o construcție cu 

structură din lemn de stejar , actualmente nelocuită, estimată a fi de sec. 
XVIII - înc. sec XIX. Poziționarea sa paralelă cu drumul, în zona străzii 
adiacente bisericii ortodoxe și căminului cultural, se regăsește și în 
reprezentările iosefine. Clădirea se află în interiorul zonei construite protejate 
propuse pentru satul Cuceu, toate aceste aspecte conferă un plus de 
credibilitate ideii că a aparținut pe vremuri unor vrednici gospodari ai locului. 
Edificiul are prispă perimetrală pe trei laturi, stâlpi cu umerași frumos sculptați 
și o șarpantă care după proporții, inițial avea învelitoarea din paie, 
actualmente din țiglă ceramică tip solzi.  

  
 

26. Jibou- „Tezaurul de bronzuri” situat pe dealul Ciglentir (hartă nr. 
26), Ciglentir, este o descoperire arheologică „întâmplătoare” de dată 
recentă, efectuată de un cetățean din Jibou, cu detectorul de metale. Anterior 
acestei descoperiri din zona cu pricina nu se cunoștea nimic. De-a lungul 
timpului, în zonă s-au construit o serie de hale din parcul industrial și au fost 
realizate excavații pentru utilitățile aferente.  

Avem de-a face cu o așezare cu două etape de locuire de la sfârșitul 
epocii bronzului - începutul primei epoci a fierului. Depozitul a fost îngropat în 
această așezare, dar a fost deranjat în decursul timpului până la 
descoperirea lui. Localizarea exactă în teren (limitele sitului) nu au fost 
precizate. Zona cu vestigii de peste 4,5 ha. este localizată aproximativ la 
nord-estul dealului Ciglentir, loc strategic, foarte bun deoarece ține sub 
control gura de vărsare a Agrijului în Someș cu zona ultimului cot de la Jibou. 
O parte din așezare a fost probabil afectată de amenajările genistice din al II-
lea război mondial. 

Zona de protecție este delimitată astfel: N- limita spații CFR, E- limite 
de proprietate, S-pârâu, V- limite de proprietate. 
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27. Jibou- „Ruina capelei familiei Wesselenyi” (hartă nr. 28), este o 

clădire izolată, din piatră, situată pe dealul de deasupra castelului. Cripta a 
fost construită la începutul secolului XVIII. În interior au fost 12 cavităţi 
închise cu plăci funerare. Ultimul membru al familiei înmormântat aici, a fost 
Wesselényi István, în anul 1851. Cripta a fost jefuită şi distrusă, pietrele 
funerare luate, doar două pietre funerare se mai păstrează azi în biserica 
reformată. Clădirea ar trebui să facă obiectul unor lucrări de reabilitare. Zona 
de protecție este delimitată astfel: N- drum, E- drum, S- limite de proprietate, 
V- drum. 

Ruina capelei (criptei) familiei Wesselenyi 
 

28. Jibou „Mânzărie” (hartă nr. 28). Imobilul, fostă proprietate a 
baronului, dar independentă ca amplasare de castelul Wesselenyi, se află în 
dreapta drumului care duce spre satul Rona. Clădirea care în urmă cu câțiva 
ani mai păstra acoperișul, a avut rolul de a adăposti mânzii de rasă ai 
hergheliei familiei nobiliare. Clădirea este în fază avansată de degradare și 
necesită lucrări urgent de reabilitare. Zona de protecție este delimitată astfel: 
N- limite de proprietate, E- drum, S- limite de proprietate, V- limite de 
proprietate. 

 Ruinele vechiului grajd de creștere a mânjilor de rasă. 
Mânzăria aparținea de domeniul Castelului Wesselenyi 

 
  

Aducem totodată următoarele precizări pentru clarificarea unor 
inadvertențe și efectuarea modificărilor care se impun atât în LMI cât și în 
RAN: 

 „Moara Căsoanii”, este în realitate situat pe teritoriul comunei Creaca, 
satul Prodănești, obiectivul arheologic a fost socotit inițial ca fiind pe 
teritoriul Jiboului, a fost reidentificat un sanț al limes-ului roman pe 
malul drept al Agrijului, perpendicular pe vale, vizibil pe panta dealului, 
din apropierea locului „Moara Căsoanii”, până în apropierea releelor. Se 
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află pe teritoriul comunei Creaca, satul Prodănești), cu limite de 
protecție cca. 10 m. de o parte și de alta. Este foarte posibil ca punctul 
„Pe Cerăt”, COD  RAN: 139820.05 să fie acelaşi cu valul identificat de 
la „Moara Căsoanii” spre relee singura zonă care se potriveşte 
descrierii geografice. Se propun corecturi în ceea ce privește 
apartenența teritorială în evidențele RAN. 

 „Prodăneşti”, inițial era socotit ca fiind la Jibou, în realitate este vorba 
de satul Prodănești, de pe teritoriul comunei Creaca, segment de val al 
limes-ului roman, situat în stânga șoselei Prodănești-Jibou, pe malul 
stâng al Agrijului, vizibil încă în livadă. Limita de protecţie este stabilită 
la 10 m. de o parte şi de alta a valului. 

 Cuceu- „Togul mic”  Din acest punct provine o descoperire monetară; 
în anul 1982 aici a fost descoperit un tezaur monetar depus într-un vas 
din bronz. Tezaurul a constat în 523 de piese, denari şi tetradrahme 
având o greutate de 2,406 kg argint. Fiind vorba de o descoprire izolată 
aceasta nu se constituie într-un sit, o amintim doar ca istoric al zonei ( 
Chirilă, Matei 1983).  

 Jibou. De pe teritoriul oraşului, dar fără prea multe date sunt amintite 
un topor de piatră eneolitic din malul Someşului şi mai multe piese din 
bronz, fără indicarea locului de descoperire.  Literatura veche de 
specialitate pomeneşte un depozit de bronzuri care provine din punctul 
„Sub Pogor”  dar despre care nu se mai ştie nimic ( Roska 1942, p. 
312, nr. 5).   

 Jibou- „La Gropi pe Cerăt”, Cod RAN: 139820.05  În literatura de 
specialitate, aici este amintit un turn din epoca romană. În repertoriul 
arheologic al judeţului Sălaj, Gudea precizează un posibil turn roman, 
neexistând urme sigure, nefiind identificate cărămizi sau materiale 
ceramice (Gudea 1997, p. 84). Acelaşi toponim Jibou „Pe Cerăt” sau 
„Dealul Cerăt”, este zona de identificare a unui val din epoca romană, 
COD RAN: 139820.06, amplasat la nord-est de oras, în dreptul podului 
peste Valea Agrijului, pe lunca şi pe panta de vest a dealului. Din 
literatura de specialitate  aflăm faptul că în anul 1981 au fost efectuate 
sondaje arheologice care nu au dus la apariţia unor materiale 
arheologice şi nici nu s-au tras concluzii referitoare la caracterul valului. 
Analiza toponimiei şi cercetările de teren efectuate au dus la 
următoarea concluzie: punctul Cerăt este amplasat în zona de N a 
oraşului la drumul spre Someş Odorhei, şi în nici un caz la NE de oraş, 
la E de râul Agrij care  dealtfel se varsă în Someş la E de oraş.   

 Jibou - „Vârful Cigleanului”  COD LMI: SJ-I-s-B-04911.02, Cod 
RAN: 139820.03. La vest de satul Ciglean se află un turn roman. 
Toponimul mai este cunoscut ca „Baroneasa”, este localizat în realitate 
pe teritoriul Cigleanului, com. Creaca şi nu al Jiboului. Pe acest vârf a 
fost identificată o groapă cu marginile uşor mai înalţate,  având aspectul 
rămăşiţelor unui turn. Ferenci în 1941, afirma că a fost distrus de lucrări 

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=jibou-oras-jibou-salaj-turnul-din-epoca-romana-de-la-jibou-la-gropi-pe-cerat-cod-sit-ran-139820.05
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=jibou-oras-jibou-salaj-valul-din-epoca-romana-de-la-jibou-dealul-cerat-cod-sit-ran-139820.06
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=jibou-oras-jibou-salaj-turnul-roman-de-la-jibou-varful-cigleanului-cod-sit-ran-139820.03
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militare din timpul războiului mondial. În cadrul cercetărilor ulterioare nu 
au fost identificate materiale arheologice, turnul fiind doar presupus şi 
nu identificat ca atare. În aceste condiţii nu putem include punctul Vârfu 
Cigleanului în cadrul Planului Urbanistic Jibou.Este necesară 
declasarea și stergerea codurilor din LMI și RAN    

 Jibou- aşezarea medievală sec. XIII, COD RAN: 139820.07, este 
vorba de atestarea documentară a localităţii şi nu de un monument în 
sine care poate fi delimitat.      

 De pe teritoriul localităţii literatura veche de specialitate aminteşte o 
descoperire din anul 1880, un depozit de bronzuri în mina de sare din 
localitate. Din păcate este o localizare greșită, este vorba de localitatea 
Rona din judeţul Maramureş.  

 Var- „Dealul Tărăboilor”, COD LMI: SJ-I-s-B-04975, COD RAN: 
139866.01, pe vârful dealului este pomenit un posibil turn roman. 
Cercetările efectuate în anul 2010 şi 2015 nu au dus la identificarea 
acestui punct.  

 Din păcate o parte din unele descoperiri vechi nu sunt localizate cu 
exactitate, nefiind astfel în măsură să propunem un sit, localizarea largă 
„pe dealul lui Rakoczky” nu a dus la identificare acestora.   

 O clădire cu funcțiuni similare„Mânzăriei”, situată pe o locație adiacentă 
la drumul DJ 108A, se degradează pe zi ce trece. Imobilul se află pe 
teritoriul administrativ vecin al comunei Someș Odorhei, a aparținut de 
anexele castelului Beldy și a fost victima unei tentative nereușite de 
supraetajare. 

 Grajd care a aparținut de Castelul Beldy 

aflat acum pe teritoriul com. S. Odorhei 

 

Concluzii principale pentru Regulamentul local de urbanism 
 

Așezările umane componente ale UAT Jibou au avut o evoluție istorică 
frământată, plină de particularități, evenimente și fenomene de autoreglare 
care și-au pus amprenta în dezvoltarea acestora, conducând la prezența unor 
entități antropice cu individualități aparte. Localitățile, adevărate organisme vii 
cu o reală conștiință publică, trebuie tratate atât individual, cu eliminarea 
tiparelor  și modelelor preconcepute și abordarea în cazul fiecăreia ca entitate 
antropică aparte cât și în ansamblu, ca formă administrativă în continuă 
dezvoltare. 
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Grija față de elementele componente ale așezărilor trebuie să fie 
distribuită în mod egal, cu atenție sporită față de elementele valoroase 
semnalate în studiu. Dezvoltarea durabilă a orașului și satelor nu se poate 
face fără respectarea trecutului și a identității acestora. 

Pe teritoriul orașului Jibou au fost identificate 11 puncte cu descoperiri 
arheologice,  dintre acestea 6 situri sunt incluse în Repertoriul Arheologic 
Naţional iar 3 sunt clasate în LMI.  Din punct de vedere al datării lor, siturile 
se atribuie din neolitic şi până în evul mediu timpuriu.  

Cele 22 de poziții înscrise în LMI includ 8 locații arheologice și restul 
clădiri. Se impun modificări, în sensul că 3 locații (din care una se va declasa) 
sunt la com. Creaca.  

În listele RAN care cuprind 12 poziții, se impun deasemenea efectuarea 
unor corecturi, 3 locații aparțin de com. Creaca, din care una este în realitate 
distrusă, deci trebuie eliminată din tabel, iar 4 locații sunt neidentificate 

 
S-au formulat deasemenea propuneri de clasare pentru 9 clădiri 

declarate și „CP” până la parcurgerea etapelor legale necesare și s-au 
instituit două Zone construite protejate, Centrul istoric al Jiboului și cel al 
satului Cuceu (zone centrale). 

Recomandăm ca pe viitor, orice construcție sau intervenție în zonele cu 
potențial arheologic (delimitate pe planșe și descrise), să se facă sub strictă 
supraveghere de specialitate, precum și efectuarea, dacă va fi cazul a unor 
săpături arheologice preventive ! 
 

Pentru clădirile de locuit, anexele agricole și alte obiective prezentate în 
Studiul istoric notate „CP” se propun măsuri suplimentare de protecție, în 
sensul declarării lor ca zone construite protejate și instituirii 
obligativității obținerii unui punct de vedere avizat din partea Direcției 
județene pentru Cultură Sălaj, prealabil oricărui demers investițional asupra 
acestora.  Aceste construcții sunt după cum urmează: 

Orașul Jibou-  
-Str. Libertății numerele: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 22, 23, 26, 28, 

34, 38, 46, 53, 60, 62, 65;  
-Str. Spitalului numerele: 5 și 13 /1; 
-Str.Wesselenyi Miklos numerele: 4, 6, 8, 10, 12, 14; capela fam. 

Wesselenyi (cripta) și mânzăria; 
-Piața 1 Decembrie 1918: primăria, biserica reformată, biserica 

ortodoxă veche, ambulatoriul de specialitate și imobilul din imediata 
vecinătate (stânga);  

-Str. Tudor Vladimirescu numerele: 3, 4, 5, 8, 26, 30, 37, 47, 50, 55, 60; 
-Str. Eroilor nr. 2; 
-Str. 1Mai: fostul Hotel Unio (și fost sediu al meșteșugarilor) și nr. 

…(clădirea din dreapta stației Petrom); 
-Str. Cloșca nr. 15; 
-Str. Gh. Doja nr. 5; 
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-Str. Traian nr. 4 și 11; 
-Str.22 Decembrie 1989 numerele: 8, 10, 20 (Stația CFR și clădirea 

adiacentă) și dispensarul CFR.   
Satul Cuceu- Școala, Căminul cultural, Magazinul sătesc, Biserica 

ortodoxă și monumentul eroilor, Casele și anexele gospodărești de la 
numerele: 6, 20, 23, 100, 104, 114, 115, 148, 152, fn, fn, fn, fn, 227, 229, 
230, 284, 309, fn, fn, fn (casa roz cu arcade), fn (casa propusă pt. clasare 
situată vis-à-vis de nr 248);  

Satul Husia-  Școala generală, Magazinul sătesc, Casele și anexele 
gospodărești de la numerele: 20, 45, f.n., 54, 58, 74, 74 A, 90, 100, 120;  

Satul Rona- Școala generală, Căminul cultural, Biserica ortodoxă, 
Magazinul sătesc, Răstignirea de la nr. 44, Casele și anexele gospodărești 
de la numerele: 7, 25, f.n., 68, f.n., 122, f.n., f.n.. 
 Satul Var- Școala generală, Căminul cultural, Magazinul sătesc, Halta 
CFR, Casele și anexele gospodărești de la numerele: fn, fn (casă lângă bis. 
baptistă), fn, 42, 44, fn, fn, fn. 

Toate aceste 121 de locații (57 în Jibou și 64 în cele 4 sate) au fost 
figurate pe planșele de ”Reglementări urbanistice” ale localităților respective, 
inclusiv zonele de protecție aferente fiecărui obiectiv istoric în parte. 

Orice demers investiţional în limitele zonelor de protecţie ale 
monumentelor menționate, obligă la obţinerea prealabilă a unui aviz din 
partea Ministerului Culturii, indiferent dacă situarea este în intravilanul 
sau în extravilanul localităților.  

 
Fiind o zonă intens locuită din cele mai vechi timpuri, este foarte probabil să 
apară şi alte descoperiri arheologice. În consecinţă în  cazul  în  care  pe  
amplasamentul delimitat de prezentul P.U.G. se constată că apar zone  cu 
potenţial  arheologic  evidenţiat  intîmplător  ca  urmare  a  acţiunilor umane, 
altele decît  cercetarea arheologică (lucrări de construcţii, lucrări de 
prospecţiuni geologice, lucrări agricole)  sau  ca  urmare  a  acţiunii factorilor 
naturali (seisme, alunecări de teren, eroziunea solului, etc.) se vor respecta 
prevederile legislatiei privind protectia patrimoniului arheologic - Ordonanta  
Guvernului  nr.  43/2000 - republicata  (M.  Of.  352/2005)  privind  protecţia 
patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes naţional). 

Încheiem cu recomandarea de a respecta cu mare grijă istoria și 
specificul local al comunităților, materializate prin prezenţa unor importante 
situri arheologice cât și a unor monumente istorice și clădiri cu identitate 
locală valoroasă, care au statut de zonă construită protejată. Este obligatorie 
respectarea legislației de profil și prevederile din Regulamentul local de 
urbanism, iar orice intervenţie în zonele indicate prin studiu, trebuie să 
respecte punctul de vedere prealabil al DJC Sălaj.  

     Reamintim şi pe această cale obligativitatea autoritaţilor de a nu 
autoriza nici un fel de lucrări de construire în zonele construite protejate și 
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zonele de protecţie propuse indicate pentru monumentele istorice ce 
urmează a fi clasate, fără avizul  Direcţiei judetene pentru cultură Sălaj, 
potrivit Legii nr 422/2001. În viitorul apropiat este necesară intocmirea 
planurilor urbanistice zonale cu prioritate pentru zonele centrale ale celor 5 
localităţi. Recomandăm contactarea instituţiei mai sus amintită, prealabil 
demarării oricărui demers investiţional în zonele menţionate şi figurate pe 
planşele de reglementări ale tuturor localităților.  

 
  

Specialist prot. monumentelor 
arh. Nejur Doina 
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