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Catun-Muntii Apuseni

Albac

Zonele cele mai dezvoltate agroturistic sunt:


Judetul Alba: Valea Ariesului, microregiunea Rimetea



Rimetea



Judetul Brasov: Zarnesti, Moeciu, Fundata

Moeciu

 Judetul Covasna: Ghelinta, Miclosoara,
Arcus, Ilieni, Malnas, Bixad, Tufalau,
Cernat, Hatuica, Biborteni



Judetul Harghita: Este al II-lea judet ca dezvoltare agroturistica, detinanind 21%
din pensiunile din Regiune; zonele agroturistice se afla la Zetea, zona Lacului
Rosu si a lacului Sfanta Ana, zona Izvoru Muresului, zona Praid-Sovata, Lazarea,
Sarmas, Tulghes, Carta, Zetea, Varsag, Joseni, Ciumani, Atid



Judetul Mures: comunele Sangeorgiu de Padure, Lunca Bradului, Stanceni,
Rastolita; localitatile de pe Valea Muresului: Alunis, Brancovenesti, Deda,
Stanceni si Ideciu de Jos; localitatea Batos de pe Valea Lutului; localitatea
Jabenita de pe Valea Gurghiului; localitatile de pe Valea Nirajului: Eremitu,
Campu Cetatii, Calugareni, Magherani si Bereni; localitatile din Zona de Campie:
Taureni, Zau de Campie, Saulia si Faragau; localitatile de pe Valea Tarnavei Mici:
Ghindari, Adamus, Bagaciu si Ganesti; localitatea Saschiz de pe Valea Tarnavei
Mari

Comuna
Saschiz



Judetul Sibiu: detine 15% din pensiunile din Regiune. Zona cea mai dezvoltata
agroturistic este zona Marginimii Sibiului si comuna Rasinari

Din punct de vedere agroturistic, Valea Ariesului este cea mai dezvoltata zona a
judetului Alba numita si Tara Motilor. Muntii Apuseni, locuiti la mari inaltimi reprezinta
o zona etnografica diversa si o natura ce ofera posibilitati pentru recreere-aici se afla
una din cele mai importante regiuni carstice din Romania -Ghetarul de la Scarisoara,
Pestera lui Ionele, cheile Ordancusii, defileul Ariesului etc. Locatii importante pentru
vacante in Apuseni sunt la Arieseni, Abrud, Albac, Avram Iancu, Horea, Scarisoara sau
Vidra unde se pot vizita biserici de lemn, gospodarii traditionale. Ampoita, Salciua de
Jos si Rimetea sunt alte localitati unde exista spatii de cazare in sistemul agroturistic,
fiind plasate in zone de mare interes turistic in muntii Trascaului.

Detaliu-Tara Motilor

Comuna Horea

In judetul Brasov exista cateva zone cu o mare
concentrare de pensiuni
agroturistice la Zarnesti, Vama Buzaului, Fagaras, Viscri, Bran. In Zona Bran, cea mai
importanta zona agroturistica, cu obiectivul arhitectonic de importanta nationala
Castelul Bran -secolul al XIV-lea cuprinde mai multe sate care sunt dispuse pe circa 20
km lungime, dintre care cele mai cunoscute sunt: Moieciu (Moieciu – de Sus, in
apropierea versantului Bucegiului, respectiv de Jos); Pestera – satul aninat pe un picior
de munte impreuna cu Magura si care ofera perspectiva spre culmile Muntilor Bucegi si
Piatra Craiului; Sirnea, aflata intr-o vale calcaroasa, Fundata, ale carei case sunt
insirate pe mai multe dealuri.

Detaliu-Comuna Fundata

Piatra Craiului

In judetul Covasna exista peste 80 de pensiuni agroturistice cu peste 250 de camere
care pot asigura cazare pentru ~500 turisti. Localitatile cu potential agroturistic ridicat
sunt comunele: Ghelinta, Miclosoara, Arcus, Ilieni, Malnas, Bixad, Tufalau, Cernat,
Biborteni. (Sursa: CJ Covasna)

Balvanyos

Malnas

In judetul Harghita exista importante zone agroturistice la Zetea, in apropierea
muntilor Hasmas, spre Lacul Rosu si a lacului Sfanta Ana – singurul lac intr-un con
vulcanic in Romania - sau in zona Izvoru Muresului. Comunele unde agroturismul se poate
in continuare dezvolta sunt: Praid, Lazarea, Sarmas, Tulghes, Carta, Zetea, Varsag,
Joseni, Ciumeni.

Salina Praid

Lacul Sfanta Ana

In judetul Mures turismul rural a luat o mare amploare din 1996, cand exista doar o
singura pensiune cu 20 de locuri clasificata de Ministerul Turismului, ajungandu-se in
2002 la 40 pensiuni cu un numar de 639 locuri. Potentialul turistic natural se
concentreaza in partea nord-estica a judetului, in comunele montane si subcarpatice. In
judetul Mures au fost declarate sate turistice urmatoarele localitati: Gornesti, Bezid –
com. Sangeorgiu de Padure, Lunca Bradului, Stanceni, Neagra – Lunca Bradului,
Rastolita, Galaoaia – com. Rastolita, Borzia – com. Rastolita. Sate turistice potentiale
sunt Gurghiu, Lapusna – com. Ibanesti.

Lapusna

Valea Gurghiului

In judetul Sibiu turismul rural este dezvoltat cu precadere in zona etnografica a
Marginimii ce cuprinde satele Saliste, Sibielul (cel mai mare muzeu cu icoane pe sticla
din lume), Tilisca, Rod, Jina, Poiana Sibiului sau Rasinari bine dezvoltate din punct de
vedere agroturistic.

Saliste

Detaliu-Poiana Sibiului

Tara Motilor, situata la izvoarele Ariesului (Campeni, Albac, Avram Iancu, etc.) si
cuprinde satele din partea centrala a masivului , din bazinul superior al Ariesului. Este o
zona locuita in majoritate de romani, renumita pentru prelucrarea lemnului, locuitorii
specializadu-se in dulgherit si cioplirea lemnului pentru constructii, indeosebi a sindrilei.
Mesteri vasari (impreuna cu alti mestesugari: “ciubari”, “sindrilari”, “cercurari”,
“rotari”, “scandurari”) mai exista in Muntii Apuseni pe Valea Superioara a Ariesului in
comunele Garda, Arieseni, Scarisoara, Avram Iancu, Poiana Vadului. Confectionarea
micilor obiecte ornamentale prin crestare –indeosebi lazi, linguri de lemn, cauce, bate
ciobanesti, furci de tors, plosti, tipare de cas se mai practica in Avram Iancu (jud. Alba),
Patrahaitesti (com. Arieseni). Pe Valea Ariesului Mare se mai intalnesc mestesugari
priceputi in tamplarit, carutarie, dogarit-instrumente muzicale (fluiere, tulnice), tesut
(covoare, scoatre, cergi, costume populare).

Tara Motilor

Mestesugurile si artizanatul s-au restrans mult ca urmare a industrializarii unor zone
invecinate care au atras forta de munca. Productia artizanala, cu o piata de desfacere
mica, nesustinuta prin masuri adecvate, este in continuu regres. Nu exista nici o retea
de valorificare a produselor artizanale din zona Muntilor Apuseni.
In tinutul Muntilor Apuseni, pana in secolul al XVIII-lea, casele erau construite aproape
numai din trunchiuri rotunde si groase, dispuse in cununi orizontale (sistemul constructiv
Blockhaus). Casele din Tara Motilor construite pe coastele inaltimilor sunt ridicate
uneori pe socluri inalte de piatra, iar prispa suspendata este marginita de stalpi uniti
prin arcade de lemn. Farmecul aparte al caselor de pe Valea Ariesului este dat de
proportia de 1/3 intre inaltimea peretilor si cea a acoperisului. Monumente
arhitectonice populare specifice acestei zone sunt casele cu curte inchisa si intarita,
sura poligonala si bisericile din lemn. Acestea din urma sunt situate in mijlocul vetrei
satului, pe dealul ori pe promontoriul celui mai ridicat catun. Au ca specificitate prispa
cu stalpi sculptati, motivul cel mai utilizat este franghia. Aceste monumente de
arhitectura confera peisajului in care sunt construite o nota distincta fata de zonele de
campie inconjuratoare, ca si fata de zonele montane a pasunilor alpine.
Ocupatiile motilor erau agricultura montana (de coasta si in terase), pastoritul,
paduraritul. Asezarile fiind de tip risipit, Muntii Apuseni sunt impanziti de case la
inaltimi relativ mari (asezari permanente la cea mai mare altitudine din tara 1540 mPetreasa si Horea) care dau acestor munti un aspect antropic specific si ii face deosebit
de atractivi din punct de vedere turistic (turism montan, turism cultural, turism sportiv,
turism de iarna, turism de vara).
Prin legea 5/2000 de amenajare a teritoriului national au fost declarate ca fiind
monumente de arhitectura populara de interes national casele de lemn din sec. al XIXlea din Tara Motilor, respectiv comuna Vidra, sat Goiesti, casele de secol XIII din comuna
Rosia Montana, sat Rosia Montana, case de secol XVIII din com. Vadu Motilor, casa Avram
Iancu din satul Avram Iancu, jud. Alba.
Mocanimea Muntilor Apuseni cuprinde satele din sud-estul Muntilor Apuseni, din
bazinul mijlociu al Ariesului si Ampoiului. Zona este alcatuita din mai multe subzone : a
Muntilor Trascau, a Albei si Ampoiului, situata pe cursul mijlociu al Vaii Ariesului, intre
Baia de Aries la apus si Buru la rasarit, zona izolata care a pastrat elemente etnografice
arhaice. Relieful circumscris de Mocanime este de deal-munte si ocupatiile specifice
acestei zone sunt agricultura de ses, de deal si de munte-agricultura in terase,
pastoritul, pomicultura. Portul popular din Mocanime este integral alb, sunt legati
locului, spre deosebire de moti care sunt «toti in drum», calatoresc pentru a-si vinde
produsele de lemn. Satele nu sunt adunate, ci sunt grupuri de case razlete, care apar
atunci cand credeai ca satul s-a sfarsit, specifice satelor rasfirate. Tipice pentru aceasta

zona etnografica sunt surile acoperite cu paie sau sindrila, monumentale prin inaltimea
acoperisului sau grajdurile mari de barne acoperite cu paie. Casele sunt la fel foarte
inalte, proportia intre inaltimea pretilor si cea a acoperisului fiind de 1 la 3. Uneori
constructiile sunt ridicate pe socluri de lespezi de piatra. Satele Mocanimii Ampoiului
sunt atestate ca fiind cele mai vechi, aceasta zona este considerata cea mai veche dpdv
etnografic a judetului Alba.
Microzone
Buciumanimea Muntilor Apuseni, din vecinatatea Abrudului si Rosiei Montane cu
centrul in comuna Bucium, in care la sfarsitul sec. al XIX-lea se dezvolta un important
centru de cojocari care a creat un nou stil de cojoace (asa-numitele cojoacele
buciumanesti).
Microzona Rimetea-Coltesti (Torocko) este o zona locuita in majoritate de
maghiari, care si-au pastrat bine obiceiurile si portul. Ocupatiile traditionale au fost
agricultura in terase, care in prezent nu se mai practica si cresterea animalelor.
Terasele antropice sunt interesante din punct de vedere peisagistic, constituie un punct
de atractie turistica. Casele sunt construite intr-un stil arhitectonic unitar, satul este
considerat rezervatie de arhitectura iar in anul 1999, Rimetea a primit premiul EUROPA
NOSTRA AWARD pentru restaurarea caselor din centrul satului. Este vechi centru de
mestesugari, cu traditii in fierarit si piatra, exploatandu-se resursele locale. In prezent
se revitalizeaza prelucrarea mobilierului traditional pictat. Muzeul satesc intregeste
oferta turistica locala.
Micro-zona etnografica Ceru-Bacainti formata dintr-un grup de sate (Valea Mare,
Curpeni, Bulbuc-jud. Alba) de un deosebit interes pentru originala arhitectura de piatra.
Se integreaza in aria ceva mai mare a constructiilor de piatra care se intinde de-a
dreapta si de-a stanga cursului mijlociu al Muresului, in dreptul Orastiei, urcand pe
Valea Gradistei in sud si pe apa Bacaintilor. In Ceru-Bacainti, arhitectura de piatra are
un element ce nu se mai regaseste pe teritoriul tarii noastre: casele si acareturile au si
acoperisul facut tot din lespezi de piatra, cu sarpanta foarte solida, scunda, in doua
ape.
Valea Sebesului reprezinta o zona etnografica foarte bogata prin varietatea
mestesugurilor practicate. Satele sunt adunate, mai putin cele de pe cursul superior al
raului Sebes, Capalna, Martinie, Sugag si Dobra insirate de-a lungul cursului apei, iar
Arti, Barsana si Tau sunt rasfirate pe dealuri (sec. XIII-XIV)) Ocupatiile locuitorilor sunt
agricultura, pomicultura, cresterea animalelor, lemnaritul si pastoritul. Majoritatea
locuitorilor o formeaza populatia romaneasca, mai putin cateva sate din zona Sebesului
(Petresti, Pianu de Jos, Pianu de Sus, Garbova, Rahau, Calnic). Exista sate unde ocupatia
principala este inca pastoritul : la Sugag, Sasciori, Purcareti, Loman.
Arta populara este reprezentata de iconografie, centrul de pictura populara Laz
este inca activ (icoane pe sticla si lemn) dar si pe alte materiale (panza, piatra). Olaritul
a cunoscut in aceasta zona o mare dezvoltare: au existat centre la Sasciori si Garbova de
Sebes, centre care s-au stins de putin timp, cu specific pe confectionarea de vase pentru
uz casnic dar si cu valoare estetica.
Sebesul a fost centru important pentru prelucrarea pieilor si cojocarit. Un
element specific al arhitecturii de lemn este reprezentat de stalpii funerari din satele
comunelor Sasciori (Loman) si Pianu de Sus. Mai demult, drumul sarii trecea prin Loman,
Sasciori, si Sebes, venind de pe Valea Jiului peste Varful lui Patru.
Zona Secuimii. Secuimea cuprinde muntii interiori ai Carpatilor Orientali, intre
Calimani si Giurgeu, respectiv Persanii de Nord si Baraoltul, patrunzand pana in centrul
bazinului Transilvaniei in zona Targu Mures.
Specifica este arta monumentala a lemnului care se practica in continuare, e
vorba mai ales de porti monumentale, confectionate in judetele Covasna si Harghita cu

arii bine delimitate. Portile secuiesti sunt bogat ornamentate cu motive florale cioplite
in relief sau mai putin ornamentate in zona Ciucului.
Zona Oltului superior care cuprinde satele din bazinul superior al Oltului, din
Depresiunea Ciucului, Principalele ocupatii din aceasta zona cu clima aspra (aici se afla
polul frigului din Romania ) au fost cresterea animalelor, practicarea agriculturii
montane, paduraritul. S-au dezvoltat aici centre mestesugaresti de prelucrare a
lemnului si de olarit. Asezarile sunt de tip adunat in partea depresionara a tinutului si
sunt sate mari ; pe vaile apelor si pe terase asezarile sunt de tip rasfirat. Intre cele
cateva zone ale Secuimii, Ciucul reprezinta zona in care s-au pastrat cele mai multe
elemente etnografice traditionale bine. Materialul de constructie al caselor este lemnul
sub forma cununilor orizontale de barne rotunde sau cioplite iar acoperisul din sindrila
este in patru ape. Casele se caracterizeaza prin monumentalitate si proportii
admirabile, amintind intr-o anumita masura de Maramures. Aceasta impresie este data
de portile inalte si de stalpii prispei, ciopliti in forme geometrice . Portile secuiesti din
comuna Bradesti, jud. Harghita au fost declarate monumente de arhitectura populara de
interes national.
In zona Ciuc sunt doua importante centre de ceramica: la Danesti, ce produce
ceramica neagra de traditie dacica si cel de la Madaras lucrand ceramica rosie de
traditie romana.
Zona Odorhei cuprinde satele din bazinul superior al Tarnavei Mari si vaile
afluente Oltului dinspre Muntii Harghita. Spre deosebire de zona Ciucului, caracterizata
de o arta populara mai sobra, mai arhaica, aici este specific un stil mai incarcat ; un rol
important l-a avut influenta saseasca, atat in arhitectura cat si in ornamentica in
general.
Casinul (Harghita) este o zona etnografica aparte, cu port popular, obiceiuri
populare specifice, mestesuguri variate. Culorile specifice tesaturilor din Casin au fost
rosu, galben-verzui si albastru, facand usor identificabile tesaturile de aici de restul
celor produse in Secuime. Sunt interesante tezaurul de forme si motive ale sculpturii
pastoresti, ale diferitelor obiecte de uz casnic, portile si monumentele funerare
caracteristice zonei. In Depresiunea Casinului, lemnul se prelucreaza in satele Imper,
Iacobeni, Satu-Nou, Plaiesii de Jos, Plaiesii de Sus. Un eveniment specific si caracteristic
zonei este suita de obiceiuri legate de sarbatorirea intrarii in post.
Zona Covasna cuprinde satele din partea rasariteana a Depresiunii Tarii Barsei.
Aici, alaturi de romani au fost colonizati graniceri secui, care au avut ca principal centru
orasul Targu Secuiesc. Ocupatiile de baza au fost pastoritul, paduraritul, agricultura
(cultura cartofului indeosebi). Targu Secuiesc a fost centrul mestesugaresc cel mai
important unde se lucra mobilier pentru satele din zona si alte produse de pielarie si
fierarie. Asezarile sunt in general adunate, dar exista si asezari rasfirate. Arhitectura
veche a fost de barne cu acoperis in patru ape, iar inaltimea portilor marca apartenenta
sociala la categoria nemesilor.

Covasna

Zona Podisul Tarnavelor cuprinde satele din bazinul mijlociu si inferior al Tarnavei
Mici si Tarnavei Mari, de pe micile vai afluente Oltului pe dreapta, intre Rupea si Carta.
In vestul Muresului este subzona Podgoria Alba Iulia, care cuprinde satele viticole de la
poalele Muntilor Trascau, dintre Miraslau si Alba Iulia . In zona Tarnavelor se regasesc
influente sasesti in arhitectura, mobilier, organizarea spatiala a satului, limbaj,
obiceiuri. Ca delimitare geografica, acestea apar in Transilvania de Sud, intre Mures, Olt
si Tarnava Mica (in orasele si in jurul oraselor Sibiu , Medias, Sighisoara). Prezenta
populatiei sasesti a contribuit la conturarea unui specific si in arhitectura populara,
fondul vechi al acesteia fiind format din constructii de lemn cu acoperis invelit cu paie.
In sec. al XVIII lea si al XIX-lea, populatia saseasca a trecut la constructiile de caramida,
inlocuind invelitorile din paie cu tigla, ceea ce a influentat intreaga arhitectura a zonei.
Zona Sibiu cuprinde satele din bazinul mijlociu si inferior al Cibinului, de pe Valea
Secasului pana la Sebes si Valea Hartibaciului.
Zona Marginimii Sibiului cuprinde satele pastorale de la poalele Muntilor Cindrel.
Cuprinde 18 asezari vechi, cu populatie majoritar romaneasca: Boita, Sadu, Raul
Sadului, Talmaciu, Talmacel. Rasinari, Poplaca, Gura Raului, Orlat, Fantanele, Sibiel,
Vale, Saliste, Gales, Tilisca, Rod, Poiana Sibiului si Jina. Ocupatiile traditionale ale
locuitorilor acestei zone sunt cresterea oilor, pastoritul, in special in satele din zona
nord-vestica. Pictura de icoane pe sticla este practicata in Marginime de 200 de ani,
Muzeul de icoane de la Sibiel pastreaza icoane lucrate in stilul zonei.
Printre obiceiurile specifice Marginimii, cele mai importante sunt cele legate de
sarbatorile de iarna. Astfel "Colindatul feciorilor" si "Ceata Junilor" sunt doua dintre cele
mai apreciate.

Port Popular-Marginimea Sibiului

Dansurile specifice Marginimii sunt dansuri barbatesti precum calusarii, braul sau
sarba lui Ghiboi. Costumul traditional popular din Marginime este cunoscut pentru
eleganta sa, caracterizat prin contrastul intre albul de fond si negrul cusaturilor.
Asezarile mari sunt de tip adunat, uneori foarte compacte ; exista insa altele
unde se practica pomicultura, care au spatii mari intre livezi si case. Din punct de
vedere arhitectural, fondul arhaic il constituie casele din lemn, cu doua sau trei incaperi
si acoperis inalt. O nota caracteristica a arhitecturii marginenesti a constructiilor mai
noi, este data de "privariu", o largire a prispei adapostita de o prelungire a pantei
acoperisului. Influente sasesti se regasesc in mobilierul de interior vopsit si cu decor
floral (in satele vecine ale Depresiunii Sibiului: Cristian-jud. Brasov , Garbova, Apoldurile
de Mures). La Rasinari se confectioneaza inca mobilier pictat.
Zona Tara Barsei cuprinde satele din partea de vest a Depresiunii Tarii Barsei. In
sud-vestul zonei este subzona Bran, care cuprinde satele din culoarul Bran. Este o
regiune cu caractere etnografice complexe datorita prezentei alaturi de romani a unor
grupuri de ceangai si a populatiei sasesti-zona numita de acestia din urma Burzenland).
Are un puternic caracter urban prin apropierea de Brasov, renumit oras comercial si

mestesugaresc. Arhitectura populara releva in satele din apropierea Brasovului (Cristian,
Rasnov, Ghimbav) o puternica influenta oraseneasca, in timp ce asezarile dinspre
Zarnesti se incadreaza sub toate aspectele arhitecturii populare. In satele din subzona
Bran se gasesc case cu ocol inchis, detrminate de nevoia se aparare si izolarea acestora.
Constuctiile gospodaresti ale unei astfel de case sunt grupate intr-un spatiu restrans, in
jurul unei curti patrate sau poligonale.
Depresiunea Brasovului sau a Barsei cuprinde si zona ceangailor din Barsa. Termenul
ceangau este folosit pentru grupuri romano-catolice maghiare sau de origine maghiara
din Moldova. In Transilvania se gasesc doua grupuri numite de asemenea ceangai, in
zona etnografica Ghimes si in Tara Barsei.

Tara Fagarasului sau Tara Oltului cuprinde satele din depresiunea dintre Muntii
Fagarasului si Valea Oltului, de la sud de Racos pana la Turnu Rosu. Tara Oltului este
zona in care pictura pe sticla a dobandit cea mai originala expresie, specificul ei este
imbinarea armonioasa intre tema religioasa si elementul folcloric. Centre de ceramica
importante au fost Fagarasul care si-a incetat activitatea si Porumbacu de Sus. In
Fagaras inca se mai pastreaza asa-zisa “ulita a olarilor”. Datorita calitatii si frumusetii
obiectelor de ceramica (blide, farfurii, cancee), acestea au avut un important rol
decorativ in interiorul locuintei taranesti din partea de sud a Transilvaniei. Glajarii
vestite au fost cele de la Porumbacu si Arpasu de Sus, manufacturi ce au determinat
dezvoltarea exceptionala a picturii pe sticla (Arpas, Cartisoara). Alte mestesuguri
practicate au fost cojocaria, brodatul pieptarelor (Avrig, Sebesu de Jos si Turnu Rosu),
crestatul lemnului, etc. Arhitectura de lemn din Tara Oltului a disparut complet; mai
demult casele aveau doua sau trei incaperi, cu prispa in fata si acoperis in patru ape
invelit in paie. Odata cu inlocuirea lemnului prin caramida, a avut loc o amplificare a
planurilor, o inaltare a casei, se adopta invelitoarea din tigla.

Detaliu -Tara Fagarasului

Valea Hartibaciului este o zona cu un pronuntat caracter agricol. Din punct de
vedere etnografic, aceasta zona se impune prin caracterul arhaic al culturii populare,
pastrat si din cauza izolarii satelor. Zona prezinta de asemenea interes prin prezenta
unui numar destul de mare de localitati cu populatie germana (Lolele, Carnilegile).
Zona Muresului superior care cuprinde satele din bazinul superior al Muresului, de
la Deda in sus, din Depresiunea Giurgeului si muntii invecinati.

O veche indeletnicire a locuitorilor satelor de munte o reprezinta exploatarea lemnului,
lucrul la padure si plutaritul. Transportul lemnului cu plutele pe Mures s-a practicat pe
scara larga s-a practicat pana spre mijlocul secolului nostru, cu o tehnica deosebita a
asamblarii si dirijarii plutelor.
In cadrul arhitecturii taranesti muresene, se evidentiaza peste 40 de biserici de lemn de
pe Vaile Muresului, Gurghiului si Nirajului. Intre mestesugurile practicate se numara
impletitul paielor, al papurei, panusilor si nuielelor in satele Simbriasi, Campenita,
Roteni, Chendu, Viforoasa.
Au existat centre de ceramica care s-au stins, pentru valoarea documentara mentionam
centrul de olari de la Deda si centrul de ceramica saseasca de la Saschiz. Textile de
interior se fac pe Valea Gurghiului, Valea Muresului si in satele de la poalele
Calimanilor; de asemenea, textilele maghiare lucrate la Alunis sau in zona Sovatei si a
Reghinului.
Zona Gurghiu care cuprinde satele din bazinul vaii cu acelasi nume, pe cele din
Valea Muresului si a micilor sai afluenti pe dreapta, de la Deda pana la sud de Reghin.
Zona Mures, care cuprinde satele de pe Valea Muresului de la sud de Reghin pana
la sud de Targu Mures si pe cele din bazinul superior al Tarnavei Mici.

