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RESUME: Situe dans l'extremite sud-est du Pays de Maramureş, le
col du Prislop jouit chaque annee d'un remarquable festival qui a lieu,
d'habitude, le deuxieme dimanche du mois d'aoQt. La manifestation a
evolue d'une fete champetre, la premiere mention ecrite datant
depuis 1373. Le festival s'articule autour d'une scene principale, en
plein air, a 1416 m ayant Ies spectateurs disposes dans un immense
amphitheâtre naturel. Au sein de la manifestation on peut voir de
differentes expositions des maîtres artisans, meme une exposition de
livres (a partir de l'an 2008), des aires pour Ies etals des
commerc;:ants. Le festival est precede par un office religieux, au
monastere Prislop situe a proximite, construit en l'honneur des heros
tombes dans la deuxieme guerre mondiale. Notre travail essaie de
presenter une evaluation de !'impact economique du tourisme
associe a cette fete champetre, pour l'annee 201 O, qui pourrait
constituer a l'avenir, une attraction encore plus importante pour Ies
touristes roumains et etrangers.
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Introducere
Pentru a justifica cererile de finanţare pe lângă organismele
din sectorul de stat precum şi pe lângă sponsorii din mediul privat,
organizatorii de festivaluri sunt adeseori chemaţi să facă estimări
asupra impactului economic al turismului asociat manifestării. Multe
din aceste manifestări sunt relativ modeste, se bucură de bugete mici
şi nu dispun nici de personal calificat nici de fondurile necesare
pentru a realiza studii de calitate asupra impactului economic al
turismului. În majoritatea cazurilor nu se fac studii sau se bazează pe
estimări în care nu se poate avea încredere. În acest sens, în luna
august 201 O am realizat un studiu de evaluare a impactului economic
al turismului asociat festivalului „Hora de la Prislop" din localitatea
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Borşa, judeţul Maramureş, a cărui rezultate, în parte,
vor fi
prezentate mai jos.
Istoric
„Hora de la Prislop" este o serbare câmpenească şi un festival
de folclor care are loc, de obicei, în a doua duminică a lunii august în
Pasul Prislop (1416 m) reunind în cea mai mare parte, locuitori şi
formaţii artistice din judeţele Maramureş, Suceava şi Bistriţa Năsăud.
În ultii ani a căpătat şi conotaţii internaţionale prin participarea unor
ansambluri din străinătate (ex. „Les Pastourelles de Campan" din
Franţa, anul 2007).
Manifestarea a evoluat dintr-o nedeie obişnuită. Referitor la
scopurile primare ale acestor nedei, unii autori afirmă că îşi au
originile în obişnuinţa dacilor de a-şi sărbători victoriile pe munte dar
în timp ele au devenit şi locuri de târg. Ion Ghinoiu susţine că nedeile
„aveau legătură cu celebrarea zeului focului şi al soarelw"
(www.cimec.ro).
Prima menţiune documentară legată de existenţa unei nedei,
în acest spaţiu, apare într-un oronim „Wegsaghauasa alia nomine
Nedeie" (Mihaly de Apşa, pag. 67, 1900 şi Mihaly de Apşa, pag. 85,
2009), apărut în diploma 36 emisă la data de 11 august 1373 de
regele Ludovic în Szlvasvarad, pentru Bale, Drag şi Ioan, fii lui Sas, în
stăpânirea moşiei Cuhea.
lvanciuc T. şi Botiş I. (2005) afirmă faptul că în Munţii
Maramureşului, în evul mediu, existau trei locuri de nedei, una în
preajma Vf. Cornu Nedeii, unde veneau maramureşeni, bucovineni şi
năsăudeni, una într-o zonă situată între Vf. Poloninca şi Vf. Şerban
unde pe lângă maramureşeni veneau şi moldoveni şi una în Masivul
Farcău, posibil în zona lacului Vinderel unde se întâlneau huţuli,
polonezi, cehi, moldoveni şi maramureşeni, aceasta din urmă
ţinându-se în clandestinitate, sub forma unui târg profesional
păstoresc, până în anul 1970. Dintre toate aceste locuri de întâlnire,
Cornu Nedeii - Prislop a avut prin poziţia sa geografică cea mai mare
însemnătate.

În anul 1738 un document scris în limba latină face referiri la
aceste sărbători „despre care coroana austriacă are cunoştinte şi
cere regimentelor din zonă să fie mult mai vigilente" (Mesaroş C., pag
103, în Ulian P., 2008). Consemnările documentare (conform
lvanciuc T. şi Botiş I., 2005) amintesc apoi de o manifestare în anul
1847 când în urma unei răzmeriţe a fost interzis. Până la primul
război mondial au mai existat câteva manifestări sporadice după care
tradiţia a fost întreruptă în totalitate până în anul 1968.
Tradiţia sărbătorii este reluată în anul 1968, la doar câteva zile
de la invadarea Cehoslovaciei de URSS - prin zona de desfăşurare a
festivalului au trecut trupele sovietice - , sub denumirea de „Hora de
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la Prislop" care conform lui Timiş N. ,,Înseamnă unitatea neamului
românesc .. .. şi mai simbolizează cercul solar, motiv etnografic
oglindit foarte des În creatia populară" (Ulian P., pag.100, 2008).
Manifestarea capătă o serie de conotaţii artistice iar în ultimii ani şi
conotaţii comerciale având o cu totul altă înfăţişare faţă de cele din
trecut.

Fig. 1 „Hora de la Prislop", vedere

generală

Începând cu anul 1968 manifestarea s-a ţinut în fiecare an
în prezent (201 O), cu o singură excepţie şi anume în anul 1970,
datorită inundaţiilor (Mihali N. , 2008).
Festivalul de la 1416 m altitudine, se articulează în jurul unei
scene principale, amenajate în aer liber, cu spectatorii dispuşi într-un
imens amfiteatru natural. În cadrul manifestării sunt prezente diferite
expoziţii ale meşterilor artizani, chiar şi o expoziţie de carte (începând
cu anul 2008) precum şi mici spaţii de agrement pentru copii şi spaţii
pentru comerţul cu tarabe.
Organizatorii manifestării sunt Consiliul Judeţean Maramureş,
Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii
Tradiţionale Maramureş,
Primăria şi Casa de Cultură Borşa iar
sloganul festivalului este „Acolo sus, În vârf de munte".
Festivalul este precedat de o slujbă religioasă, la Mănăstirea
Prislop, aflată în imediata apropiere, construită în cinstirea eroilor
neamului căzuţi la datorie în cel de-al doilea război mondial.
Numărul participantilor
până
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Cunoaşterea
cu exactitate a numărului de persoane
participante la manifestare este la momentul actual aproape
im osibilă datorită mobilită ii ridicate la fa a locului.
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Fig. 2 Evoluţia numărului de participanţi
înregistrându-se în anul
(după diverse surse scrise)
2009 (circa 60.000 de
persoane) iar cel mai redus în anul 2003 (8.000 de persoane). Pentru
anul 201 O, conform studiului nostru , numărul participanţilor se ridică
la 9.000.
La ora de maximă afluenţă , considerată de noi ca fiind ora 13,
au fost identificate, de o parte şi de alta a p~sului , un număr de 891
de mijloace de transport (833 de maşini mici, 42 de microbuze, 12
motociclete şi 4 autocare)
Provenienta participantilor
1

Fig. 3 Fluxurile de participanţi din România, pe judeţe
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ca nada

La

recenzarea vehiculelor parcate în arealul destinat
desfăşurării festivalului, am constatat un procent ridicat de maşini cu
numere de înmatriculare străine (33%) restul de 67% fiind româneşti.
Procentul ridicat de maşini străine nu indică neapărat prezenţa unor
turişti străini datorită faptului binecunoscut că o pondere importantă
din populaţia regiunii lucrează în străinătate şi au maşinile
înmatriculate în ţările respective.
În cadrul fluxurilor de mijloace de transport din România, cele
mai ridicate procente sunt din Maramureş (45%) apoi Suceava (30%),
fiind urmate de Bistriţa Năsăud şi Bucureşti. Celelalte judeţe au
ponderi reduse.
În ceea ce priveşte prezenţa internaţională, au fost identificate
fluxuri din 15 ţări. Se evidenţiază Italia cu ponderea cea mai mare,
explicată de noi prin numărul mare de români care lucrează acolo iar
pe poziţia a doua este Bulgaria (posibil datorită înmatriculărilor mai
ieftine făcute de români în ultimii ani, în această ţară). Marea Britanie
şi Spania au şi ele ponderi importante.
În vederea evaluării impactului economic asupra turismului, în
cadrul studiului nostru am realizat o serie de chestionare atât pentru
participanţii români şi străini cât şi pentru comercianţi (aspect care va
fi analizat în detaliu într-o lucrare ulterioară).
Pentru vizitatorii/turiştii români şi străini prezenţi la manifestare
au fost realizate chestionare în cadrul cărora am avut în vedere
diferite aspecte (continuitatea prezenţei la festival, sursa . de
informare, nopţile petrecute în regiune cu această ocazie, locaţia de
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cazare, importanţa manifestării în alegerea destinaţiei, componenţa
grupului cu care a venit, mijlocul de transport, numărul de ore şi
cheltuielile alocate pentru acest eveniment, evaluarea generală a
manifestării etc.).
În ceea ce priveşte ponderea turiştilor români şi străini,
conform chestionarelor din teren, în anul 201 O, cea mai mare parte a
fost constituită din români (93%), cei străini fiind în pondere de 7% .
Aspectele comerciale nu au fost neglijate în cadrul studiului
nostru cunoscând faptul că acestea au avut dintotdeauna rolul lor în
cadrul acestei manifestări. Sugestivă în acest sens este mărturisirea
lui Nicoară Mihali (Graiul Maramureşului, 17 august 1990): „Când era
hora la Prislop ne trezeam la 3 dimineata şi băteam nerăbdători din
picioare precum caii nărăvaşi. De cu seară lăsam deschisă poarta, ne
căutam hainele de sărbătoare În care, secretoşi ne ascundeam
bănu{ii strânşi cu grijă toată vara. La horă Îmi cumpăram un fel de
dulciuri, Înşiruite pe o a{ă, nemaipomenit de gustoase ... Unii Îşi luau o
pălărioară mică, al{ii opinci dar majoritatea un fluiere din plastic".
Am realizat şi chestionare pentru comercianţi vizându-se
regiunile de unde provin , veniturile obţinute etc. Pentru a avea o
imagine de ansamblu asupra arealului manifestării, am realizat şi o
reprezentare grafică cu poziţionarea acestora (fig. 6). Din păcate,
prezenţa
unora dintre comercianţi , amplasamentul haotic şi
amalgamul de produse vândute pun o amprentă negativă asupra
manifestării , însă acest aspect ar putea fi remediat relativ uşor cu
ocazia următoarelor edi ii.
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Având în vedere elementele analizate, considerăm că „Hora de la
Prislop" prin vechime, locaţie, afluenţa mare de vizitatori şi turişti
constituie una dintre cele mai mari manifestări în aer liber din Ţara
Maramureşului iar pe viitor ar putea constitui o atracţie şi mai mare
pentru turiştii români şi străini.
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