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Introducere 

În Carpaţii româneşti se identifică o industrie a sporturilor de iarnă aflată 

încă în stadiul incipient de dezvoltare, chiar dacă potenţialul natural pentru aceste 

activităţi este imens şi chiar dacă aceste activităţi se practică în mod organizat în 

România încă din perioada interbelică. 

Investiţiile legate de dezvoltarea şi amenajarea domeniilor schiabile din 

România au întârziat să apară, astfel încât pe parcursul ultimului deceniu turiştii 

români pasionaţi de sporturi de iarnă au migrat către alte destinaţii: fie dintre cele 

prestigioase ale Alpilor sau mai apropiate şi avantajoase ca nivel al preţurilor din 

munţii Tatra în Slovacia şi mai recent din Balcani în Bulgaria şi Serbia sau în 

Carpaţii Păduroşi în Ucraina. 

Dintr-o altă perspectivă trebuie să menţionăm că nici o altă formă de turism 

montan existentă nu este capabilă de a dirija sectorul turistic în conceperea unui 

plan de dezvoltare durabilă care să aibe un real impact asupra dezvoltării regionale. 

Amenajarea judicioasă a domeniilor schiabile şi în consecinţă a staţiunilor pentru 

sporturi de iarnă va contribui la dezvoltarea regională şi la stabilizarea pieţei 

sporturilor de iarnă în interiorul graniţelor ţării noastre, vizând în acelaşi timp şi o 

nişă a pieţei internaţionale. Analiză temeinică a factorilor naturali la care se adaugă 

caracteristicile social-economice a regiunii respective şi principiile de amenajare în 

domeniul montan aplicate cu succes în alte ţări, asistate de cadrul legal naţional vor 

putea sta la baza conceperii unui plan de amenajare turistică a domeniilor schiabile 

grefat pe dezideratul durabilităţii. 

Scopul studiului vizează dezvoltarea unui turism durabil în Munţii Bucegi 

şi Făgăraş în care componenta principală să fie centrată pe sporturile de iarnă.  

Obiectivul principal se referă la dezvoltarea (extinderea şi îmbunătăţirea) 

domeniilor schiabile şi a staţiunilor aferente şi amenajarea de noi domenii şi 

staţiuni în concordantă cu resursele disponibile şi limitările impuse de mediul 

natural şi de către cel social-economic în masivele Făgăraș şi Bucegi. 

Obiectivele secundare urmăresc elaborarea unei metodologii de studiu de 

fezabilitate în ceea ce priveşte evaluarea staţiunilor existente şi amenajarea noilor 

staţiuni pentru sporturi de iarnă (din perspectivă geografică); trasarea unor strategii 

de management durabil în ceea ce priveşte staţiunile pentru sporturi de iarnă; 

elaborarea de strategii în vederea recâştigări unui sector al pieţei turistice naţionale 

care este orientată pe sporturile de iarnă; sporirea dezvoltării regionale cu o atenţie 

majoră îndreptată către creşterea calităţii vieţii rezidenţilor arealului luat în calcul. 

În vederea atingerii obiectivelor menţionate lucrarea este structurată în trei 

părţi: prima parte, cea teoretică prezintă cercetările anterioare şi realităţile acestui 

domeniu întâlnite la nivel mondial şi metodologia aplicată în evaluarea şi 

amenajarea domeniilor schiabile şi a staţiunilor montane aferente. În cea de-a doua 

parte se aplică metodele şi principiile prezentate în prima parte în vederea evaluării 

cadrului natural, a celui antropic şi a activităţilor turistice desfăşurate în cadrul 

arealului de studiu pentru determinarea fezabilității amenajări domeniilor schiabile 

şi a staţiunilor aferente. Cea de-a treia parte prezintă, pe baza rezultatelor obţinute 

în cea de-a doua parte şi pe baza principiilor de amenajare, mijloacele, metodele şi 



modelele de dezvoltare şi amenajare a domeniilor schiabile şi a staţiunilor aferente 

în funcţie de condiţiile particulare a fiecărui areal selectat. Logica lucrării este 

sintetizată în fig.1. Aceste trei părţi majore sunt structurate pe capitole care tratează 

problematici bine definite, concluziile unora servind ca premize pentru cele 

succesive. 

 

  
 

 

  

Capitolul 1. ISTORICUL EVOLUŢIEI TURISMULUI PENTRU 

SPORTURILE DE IARNĂ ŞI AL CERCETĂRILOR. STADIUL ACTUAL AL 

CUNOAŞTERII.  
 

Schiul ca agrement se practică de la jumătatea secolului al XIX-lea, punctul 

marcant fiind organizarea la Tromsø, în Norvegia, pentru prima dată o competiţie 

non-militară de schi, în 1843. În 1864 a fost documentat primul sejur montan în 

perioada de iarnă a unor turişti britanici în Elveţia, la Saint Moritz la insistenţele 

cabanierului (Johannes Badrutt) care îi găzduise vara precedentă (Fry, 2006). 

Cercetarea în domeniul amenajării muntelui în scopul dezvoltării turismului 

de iarnă va fi iniţiată cu circa jumătate de secol mai târziu în Europa centrală şi 

sudică, în paralel dezvoltându-se în mod empiric această formă de turism în spaţiul 

nord-american. Cei care au pus bazele unei cercetări riguroase în ceea ce priveşte 

studiul de amenajarea muntelui au fost francezii în cadrul Institutului Studiului 

Muntelui de la Chamberg. Momentul în care au început realizarea unor studii 

sistematice a fost marcat şi de înfiinţarea Comisiei Interministeriale pentru 

Amenajarea Turistică a Muntelui (SEATM) în 1964.  

Fig. 1. Schema logică a lucrării 



Cele mai riguroase „manuale” de amenajare a muntelui din perioada recentă 

au apărut în SUA după anul 2000. Simon Hudson (2000) şi Robert Christie Mill 

(2008) analizează staţiunile pentru sporturi de iarnă atât din perspectiva 

implementării sau a dezvoltării unei staţiuni de schi, având în vedere principiile 

care stau la baza alegerii locaţiei potrivite (naturale şi economice), cât şi din 

perspectiva administrării acestor staţiuni încercând să limiteze conflictele ce apar în 

exploatare din punct de vedere al mediului natural, dar şi al mediului de afaceri, 

pentru a asigura atât rentabilitatea cât şi durabilitatea acestora. 

La nivel naţional primele întreprinderi legate de sporturile de iarnă se 

identifică cu arealul luat în considere în acest studiu. În 1892 au fost semnalaţi 

primii schiori la Brașov, pentru ca în anul următor să fie observaţi schiori şi în 

masivul Făgăraş, în frunte cu A. Bergen care a făcut primele demonstraţii de 

alunecare în valea Laiţa (Erhard, 1990). Marcantă va fi organizarea Jocurilor 

mondiale universitare de iarnă în 1956 în Poiana Braşov, prin care România capătă 

vizibilitate internaţională în cadrul acestui tip de turism.  

În anii `70 ai secolului trecut se realizează o dezvoltare generalizată la 

nivelul întregului lanţ Carpatic, când se construiesc instalaţii de transport pe cablu 

de tipul telecabinelor şi telescaunelor (cu cea mai mare densitate în arealul Bucegi 

– Postăvaru – Baiului), care va impulsiona turismul montan în general şi pe cel 

pentru sporturi de iarnă în particular. 

În 2002 suprafaţa domeniului schiabil era de cca. 375 ha, cuprinzând 72 

pârtii cu a lungime totală de 93.046 m (INCDT, 2002). Din anul 2003, sporturile de 

iarnă în România se găsesc sub auspiciile programului naţional „Super-schi în 

Carpaţi” (aprobat prin HG 526/2003), care începând cu anul 2006 îşi schimbă 

denumirea în „Schi în România” şi va urmării (conform legii 418/2006, art.5) 

„identificarea şi atragerea în circuitul turistic a zonelor care permit practicarea 

sporturilor de iarnă la nivelul standardelor internaţionale, şi susţinerea acestor 

areale printr-un parteneriat public-privat”. Utilizând beneficiile acestui program şi 

în contextul proximităţii desfăşurării Festivalului Olimpic al Tineretului European 

(FOTE) 2013, în partea vestică a arealului de studiu s-au realizat studii multiple: de 

către cei de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (INCDT)  

Master plan în turism pe Valea Prahovei şi Zona Braşov-Râşnov, susţinut de un 

studiu mai recent al Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie prin Plan 

de amenajare a teritoriului zonal PATZ interorăşenesc Sinaia –Buşteni – Azuga – 

Predeal – Râşnov –Braşov (Poiana Braşov). 

Primii care au realizat un manual de amenajare montană în România au fost 

Berbecaru şi Botez (1977), care îşi bazează metodologia amenajării pe realizarea de 

modele de pertinenţă, în care diverşii factori analizaţi sunt ponderaţi, pe noţiuni 

legate de localizare, de costuri etc. Cei care au complectat şi dezvoltat ideile 

predecesorilor pe baza evoluţiei conceptelor de amenajare sunt autori precum Ţigu 

(2001), Erdeli şi Gheorghilaş (2006) şi Ciangă şi Dezsi (2007). 

În ultimii ani, în cadrul Departamentului de Geografie al Universităţii de 

Vest din Timişoara, s-a afirmat un grup de lucru preocupat de studiul domeniilor 

schiabile: din perspectiva studiului acestora pe baza modelelor numerice ale 



terenului (Török-Oance et al, 2010), din perspectiva caracterizării fizico-geografice 

(Popescu, 2009), din perspectiva fizionomică şi a modelelor de amenajare, date de 

particularităţile cadrului natural dar şi de condiţiile socio-economice locale 

(Voiculescu et al, 2011a; Voiculescu et al, 2011b; Popescu, 2010a), din perspectiva 

fenomenelor de risc întâlnite în arealul domeniilor schiabile şi formele de 

management aplicate (Voiculescu, Popescu, 2011), din perspectiva schimbărilor 

climatice globale şi a adaptărilor la acestea (Popescu et al. 2009) şi din perspectiva 

oportunităţilor de dezvoltare a domeniilor schiabile în locuri în care astăzi schiul se 

practică în afara pârtiei (Popescu, 2010b). 

 

Capitolul 2. METODOLOGIA CERCETĂRII 
 

Două coordonate majore definesc acest capitol: cel al demersului teoretic în 

ceea ce priveşte cercetarea în amenajarea turistică a spaţiilor montane pentru 

practicării sporturilor de iarnă, iar cel de-al doilea prezintă succint materialele şi 

metodele utilizate în scopul atingerii obiectivelor anterior menţionate pe baza 

demersului metodologic amintit. 

Autorii Ciangă, Dezsi, (2007) menţionează că scopul prim al amenajării 

turistice este integrarea armonioasă a activităţilor turistice în dezvoltarea socio-

economică de ansamblu la care se adaugă armonizarea relaţiilor complexe dintre 

comunităţile umane şi mediul înconjurător. Chiar dacă în definirea conceptului de 

amenajare turistică opiniile sunt mai concentrate sau mai generale, toţi autorii 

studiaţi (dintre care Berbecaru, Botez, 1977, Erdeli, Gherorghilaş, 2006,  Ciangă, 

Dezsi, 2007) sunt de acord că procesul de amenajare turistică al unui teritoriu 

trebuie privit ca un demers interdisciplinar, care foloseşte principii şi metode de 

analiză a fiecărui domeniu necesar a fi aplicate în amenajarea turistică specifică. 

Amenajarea turistică este documentată în cadrul unei strategii de 

amenajare turistică, care cuprinde obiective operaţionale şi sectoriale, ce se vor 

atinge conform unui program de amenajare în baza unor rezultate obţinute prin 

aplicare unor metode specifice de cercetare dintre care analiza diagnoză, (amintită 

şi explicată de Ciangă si Dezsi, 2007 şi Erdeli şi Gheorgilaş, 2006, Cândea et al, 

2003) este cea care trebuie să stea la baza oricărei amenajări şi presupune studiul 

riguros al resurselor naturale şi antropice şi o evaluare calitativă şi cantitativă a 

acestora (cu ponderi diferite în funcţie de tipul de amenajare turistică) la care se 

adaugă stadiul valorificării acestor resurse prin evaluarea bazei tehnico-materiale şi 

a circulaţiei turistice. 

Ceea ce îşi propune lucrarea de faţă este dezvoltarea domeniilor schiabile 

din munţii Bucegi şi Făgăraş în vederea dezvoltării turistice. Astfel, taxonul de bază 

este tocmai domeniul schiabil. Din punct de vedere ierarhic, comparându-l pe 

acesta cu elementele taxonomiei de regionare turistică (Cocean, 2009, Deszi şi 

Gheorghilaş, 2006, Ciangă, 2007), se poate identifica ca rang în taxonomie cu ceea 

ce se defineşte ca punct turistic, însă domeniul schiabil este mult mai complex 

decât cel din urmă. Unui domeniul schiabil i se asociază în general o staţiune 

pentru sporturi de iarnă - localitate montană dotată cu echipament hotelier şi 



sportiv în vederea practicării sporturilor de iarnă. Satele care au zăpadă dar nu 

dispun de amenajări (complexe) nu pot fi numite staţiuni pentru sporturi de iarnă 

ci „centre de schi şi turism de iarnă” (Erdeli şi Gheorghilaş, 2006, pg.48). 

Studiul bibliografiei (atât al lucrărilor de specialitate autohtone şi străine cât 

şi a studiilor, planurilor şi proiectelor de dezvoltare) şi etapa de teren (în care am 

observat şi mi-am însuşit realităţile fizico-geografice, dar şi contextul social, 

economic şi politico-administrativ) au stat la baza elaborării studiului de faţă. 

Datele utilizate au fost dintre cele mai diverse (suport cartografic analog şi digital, 

modele numerice ale terenului, imagini satelitare, aerofotograme, date prelevate cu 

ajutorul GPS-ului, alte date vectoriale, serii de date climatice, serii de date 

statistice), astfel încât şi metodele de prelucrare utilizate au fost specifice, bazate pe 

sistemele informaţionale geografice în ceea ce priveşte analiza spaţială şi chiar 

spaţializarea unor date cu caracter statistic (climatice şi cele referitoare la baza de 

cazare şi circulaţia turistică), pe metode statistice în ceea ce au privit datele cu acest 

caracter atât din perspectivă evolutivă cât şi comparativă, urmând ca prin metoda 

deductivă să fie extrase principalele rezultate şi prezentate într-o manieră sintetică. 

 

Capitolul 3. DOMENIULUI SCHIABIL – CARACTERISTICI 
 

Domeniu schiabil – acel areal montan, care prin condiţiile naturale (pante 

şi înzăpezire) oferă posibilitatea practicării sporturilor de iarnă (schiul, 

snowboardul, skibordul, kite-ski etc.). Acesta poate fi amenajat sau nu. În cele mai 

multe dintre cazuri, acesta este un areal mixt în care sunt amenajate pârtii de 

diverse grade de dificultate, în conformitate cu declivitatea terenului, deservite de 

mijloace mecanice de urcat (pe cablu sau cu cremalieră), care sunt întreţinute cu 

ajutorul maşinilor de bătătorit zăpada. Pentru a fi omologate pârtiile trebuie să 

respecte cerinţele FIS (sau cel puţin al organelor naţionale care sunt responsabile 

pentru omologare), dintre care cele care primează se referă la delimitarea pârtiilor 

şi la luarea tuturor măsurilor de siguranţă pentru turişti. Totodată acestea trebuie să 

fie marcate prin panouri speciale care să asigure o informare corectă a turiştilor.  

În vederea dezvoltării şi amenajării acestuia şi a staţiunilor aferente trebuie 

respectate o serie de principii. Principiul satisfacerii nevoi clientelei se referă la 

zăpada asigurată, preţuri competitive, calitatea terenului schiabil, soare, lipsa 

cozilor la mijloacele mecanice de urcat, ambianţa, calitatea peisajului şi arhitecturii 

(Ţigu, 2001). Principiul asigurării factorilor naturali vizează în primul rând 

morfologia: capacitatea sitului de a avea o reţea de pârtii coerente şi parametrii 

climatici (Ţigu, 2001), dintre care cel mai important este prezenţa stratului de 

zăpadă cel puţin 100 de zile cu o grosime minimă de 30 cm (Becken şi Hay, 2007). 

La aceştia se adaugă factorii restrictivi: excluderea arealelor sensibile, a celor cu 

risc ridicat (climatic, geomorfologic); principiul amenajării optime a pârtiilor 

care trebuie să ia în considerare tipologia turiştilor ce practică sporturi de iarnă, din 

care 60% sunt schiori (alpin şi nordic), 40% practică snowboardul şi diferite forme 

ale schiului şi snowboardului (off-piste/free-ride, freestyle, kite-skiing etc.), dar şi a 

celor care nu practică sporturi de iarnă. Amenajarea pârtiilor pe grade de dificultate 



se face în conformitate cu gradientul pantei. În legislaţia românească, pantele 

amenajabile se găsesc între valorile 0-40%. Acestea se opresc la cca. jumătate din 

valorile pârtiilor amenajabile din restul Europei, astfel încât în acest studiul au fost 

alese valorile uzuale în ţările alpine. Ca unitate de măsură utilizată au fost alese 

gradele în locul procentelor deoarece domeniile schiabile sunt analizate şi din 

prisma factorilor de risc geomorfologic în cadrul cărora pragurile de risc sunt 

cuantificate în grade. Pe lângă acest parametru, principiul vizează şi expoziţia 

pârtiilor în funcţie de altitudine, separarea categoriilor de pârtie, amenajarea de fun-

park-uri etc.  

Principiile urbanizării. Urbanizarea staţiunii trebuie să permită asigurarea 

într-un mod satisfăcător următoarele funcţii: acces, circulaţie, staţionare, servicii 

urbane, primire, animaţie, deplasarea turiştilor, legătura cu domeniul schiabil (Ţigu, 

2001). 

Principiul dezvoltării durabile trebuie să vegheze la utilizarea judicioasă a 

resurselor, protecţia mediului şi utilizarea de metode de reabilitare a arealelor 

degradate; la implicarea comunităţii locale în sectorul turistic (hivernal dar şi în cel 

complementar) ca forţă de muncă principală, dar şi ca factor decizional având în 

vedere că orice acţiune se va răsfrânge în primul rând asupra acestora. Din punct de 

vedere economic, trebuie să se asigure un flux continuu de venituri în sectorul 

turistic prin diverse activităţi complementare, iar nivelul investiţiilor să fie raportat 

întotdeauna la profitul obţinut şi la rata rentabilităţi aşteptate.  

Pe lângă principiile de amenajare mai există o serie de principii care se 

referă la dimensionarea optimă a bazei tehnico-materiale în funcţie de 

capacitatea domeniului schiabil, care se aplică atât din perspectiva rentabilităţii, 

dar şi a respectării pragurilor ecologice. 

 În decursul timpului, în funcţie de condiţiile mediului natural, dar şi al celui 

socio-economic, al nivelului cunoştinţelor, al ataşării faţă de sporturile de iarnă şi 

de mediul montan, al aplicării principiilor enumerate mai sus s-au dezvoltat diverse 

staţiuni la nivel mondial, al căror model de amenajare în unele cazuri a fost unic, 

în altele pe baza eficienţei demonstrate a fost împrumutat şi astfel perpetuat în 

cadrul altor staţiuni cu condiţii similare. Cele mai cunoscute astfel de modele sunt 

cele ale celor patru generaţii de staţiuni, însă şi acestea prezintă diferenţieri în 

funcţie de condiţiile locale, fapt pentru care au fost prezentate modele aparţinând 

spaţiului european, nord-american, nipon, dar şi neo-zeelandez, încheind 

introspectiv către spaţiul montan naţional. 

 

Capitolul 4. POZIŢIA ŞI CARACATERIZAREA FIZICO-

GEOGRAFICĂ A AREALULUI DE STUDIU 

 

În selectarea arealului de studiu au concurat mai mulţi factori. Prima idee 

s-a bazat pe un concept geografic: teoria locurilor centrale. Patrulaterul care 

înscrie Munţii Bucegi şi Făgăraş se găseşte în apropierea centrului ţării, făcându-l 

astfel accesibil cât mai multor români. Pe de altă parte în acest caz, loc central mai 

are semnificaţia de important. Masivul Bucegi împreună cu Valea Prahovei  



reprezintă zona cea mai dezvoltată din punct de vedere al sporturilor de iarnă din 

România. Importanţa masivului Făgăraş este dată de altitudinea medie de cca. 

1500m şi multitudinea vârfurilor peste 2000 m, importanţă ce se referă la 

necesitatea selectării de spaţii cu altitudini cât mai mari în vederea contracarării 

efectelor încălzirii globale. Cea de-a doua motivaţie importantă s-a referit la 

selectarea unui areal care se găseşte la o relativă distanţă de domeniile dezvoltate 

ale ţărilor vecine în vederea asigurării unei pieţe proprii, în condiţiile în care forţele 

de atracţie nu vor fi mai mari din partea domeniilor vecine. Arealele test sau 

arealele propuse dezvoltării/amenajării au fost selectate pentru evaluare pe 

baza următoarelor raţiuni: selectarea arealelor unde există deja domenii schiabile 

sau spaţii de agrement hivernal în vederea îmbunătăţirii acestora din punct de 

vedere cantitativ şi/sau calitativ (după caz) cu scopul de a eficientiza activitatea; 

selectarea unor areale unde în prezent se practică sporturile de iarnă în mod 

neorganizat şi unele dintre areale care au fost propuse spre dezvoltare în cadrul 

altor proiecte/programe, relevând astfel importanţa lor. 

 În Masivul Făgăraş au fost alese arealele: Bâlea, care este în prezent cel mai 

dezvoltat din punct de vedere turistic, Valea Sâmbăta cu două sub-areale, care se 

pretează unor categorii diferite de schiori. Masivul Bucegi fiind mult mai bine 

dezvoltat şi echipat din punct de vedere al sporturilor de iarnă a beneficiat de o 

analiză critică a ambelor staţiuni pentru sporturi de iarnă existente (Sinaia şi 

Buşteni), a unui spaţiu de agrement hivernal (Zănoaga din cadrul localităţii Poarta, 

aparţinătoare de comuna Bran) şi nu în ultimul rând al unui areal ne-exploatat din 

acest punct de vedere Peştera – Padina, care a făcut obiectul cercetării în cadrul 

studiului documentat de INCDT (2002). 

 

Capitolul 5. 

FAVORABILITĂŢILE ŞI RESTRICTIVITĂŢILE CADRULUI 

NATURAL DIN MASIVELE FĂGĂRAŞ ŞI BUCEGI ÎN 

AMENAJAREA DOMENIILOR SCHIABILE DIN PERSPECTIVA 

DEZVOLTĂRII 

 

 Având în vedere principiile de amenajare a domeniilor schiabile, legislaţia 

în vigoare cu privire la amenajarea pârtiilor, dar şi la ocrotirea ariilor protejate se 

realizează evaluarea cadrului natural prin prisma favorabilităţilor şi 

restrictivităţilor acestuia în areale selecţionate. 

 Caracteristicile reliefului sunt fost evaluate pe baza indicatorilor 

morfometrici primari: diferenţa de nivel, a cărei valoare trebuia să se găsească 

între 400-1600 m pentru a defini un domeniu schiabil, panta, a cărei valori în 

vederea amenajării trebuie să se găsească între 0-35°, expoziţia versanţilor, care 

devine importantă mai ales la altitudinii sub 1800 m, caz în care cele mai favorabile 

pante sunt cele nordice sau cu componenţă nordică, iar curbura reliefului 

(parametru morfometric secundar)  este importantă din punct de vedere al 

costurilor de amenajare. 

 Cei mai importanţi parametrii climatici au fost cei care au făcut referire la 



stratul de zăpadă, care au fost analizaţi prin prisma duratei acestuia, unde pragul de 

100 zile de zile a fost foarte important; grosimii acestuia, care pentru areale 

amenajate trebuie să fie de cca. 30 cm; a probabilităţii de apariţie şi a evoluţiei în 

timp a acestuia. Pe lângă analiza valorilor înregistrate la staţiile meteorologice, 

stratul de zăpadă a fost analizat şi pe baza imaginilor satelitare. Parametrii care 

influenţează formarea precipitaţiilor solide şi menţinerea stratului de zăpadă fac de 

asemenea obiectul analizei: temperatura şi precipitaţiile atât ca valori medii 

multianuale cât şi a evoluţiei pe o perioadă de cca. 50 de ani acestora în vederea 

determinării nivelului schimbărilor climatice în arealul de studiu. 

 Cele mai importante fenomene de risc geografic pentru practicarea 

sporturilor de iarnă sunt cele geomorfologice: avalanşele de cauzând chiar pierderi 

de vieţi omeneşti. Acest fenomen a fost analizat din perspectiva gradului de risc dat 

de declivitate ca factor declanşator şi a prezenţei culoarelor de avalanşă, dar şi din 

perspectiva măsurilor de management aplicate. 

 Acoperirea cu vegetaţie şi ariile protejate sunt prezentate prin prisma 

variabilităţii ridicate a peisajului, a calităţii acestuia subliniat de titulatura de areal 

protejat, dar şi din prisma restrictivităţilor pe care le impun diferitele categorii de 

protecţie, în sensul în care acolo unde suprafeţele fac parte din zonele de protecţie 

integrală – protecţie specială nu se pot realiza amenajări sau exploatări de nici un 

fel. 

 După prezentarea detaliată a acestor favorabilităţi şi restrictivităţi a fiecărui 

areal în parte, a fost propusă o grilă de evaluare cantitativă, pe baza unor limite 

de favorabilitate pentru fiecare dintre parametrii cadrului natural, care au fost iniţial 

ponderaţi în funcţie de importanta lor; astfel încât să se determine, pe baza 

însumării valorilor obţinute în ce măsură fiecare dintre arealele avute în vedere este 

favorabil amenajării din punct de vedere al cadrului natural. Cele mai mari punctaje 

au fost obţinute de sectorul superior şi median al arealului Bâlea – Capra – 

Doamnei, cu o deficienţă de puncte datorate riscului la avalanşă. Arealul din valea 

Sâmbetei a dobândit un punctaj peste mediu, factorii ce au contribuit la diminuarea 

acestuia au fost fenomenele de risc geomorfologic care sunt prezente şi nu există 

nici o metodă de administrare. În cadrul masivului Bucegi, cel mai mare punctaj, ca 

medie a sectoarelor componente, a fost obţinut de către arealul Peştera – Padina.

 Dintre cele două sectoare ale arealului de la Sinaia, cel mai mare număr de 

puncte a obţinut sectorul vestic unde este cantonată valea de altitudine – Valea 

Dorului  - Valea Soarelui. Faţa estică are un punctaj mai mic datorat prezenţei 

riscului climatic – viscol şi ceaţă care este asociat unui areal cu declivitate mare ce 

poate creşte riscul la accidentare. De asemenea probabilitatea de apariţie a stratului 

de zăpadă cu diferite grosimi caracteristici este mică chiar şi în cazul unor grosimi 

mici. Sectoarele arealului din Buşteni au obţinut amândouă sub jumătate din 

punctajul maxim. Arealul unde există pârtia Kalinderu în prezent a fost cotat cu 

punctaje mici la categoriile: altitudine plecare, altitudine sosire, diferenţă de nivel, 

suprafaţă peste 1500 m (care în acest caz este inexistentă), probabilitate de apariţie 

a stratului de zăpadă cu diferite grosimi caracteristici, expoziţia (estică asociată 

unei altitudini scăzute) şi în ceea ce privesc schimbările climatice acest areal a fost 



cuantificat negativ, datorită poziţionării sub altitudinea de 1500 m, unde acestea 

sunt mai accentuate. Punctajul şi mai mic obţinut de sectorul Valea Cerbului este 

cauzat de prezenţa expoziţiei sudice, prezenţa riscului geomorfologic în partea 

superioară şi prezenţa învelişului forestier ce va trebui defrişat în cazul amenajării. 

Cu punctajele obţinute în urma acestei metodologii de evaluare, nici unul din 

sectoarele din Buşteni nu sunt fezabile amenajării. 

 Arealul de la Bran-Poarta – cel existent a obţinut un punctaj mic datorită 

diferenţei de nivel foarte mici, datorită faptului că nu are suprafeţe la peste 1500 m 

altitudine, şi datorită duratei relativ scurte a sezonului.  

 

Capitolul 6.  

FAVORABILITĂŢILE ŞI RESTRICTIVITĂŢILE CADRULUI 

ANTROPIC DIN MASIVELE FĂGĂRAŞ ŞI BUCEGI PENTRU 

AMENAJAREA SI DEZVOLTAREA DOMENIILOR SCHIABILE ŞI 

A STAŢIUNILOR AFERENTE 

 

 Infrastructura de acces este analizată prin prisma tuturor categoriilor de 

transport: aerian, feroviar, rutier (inclusiv cele forestiere), chiar şi pedestru (traseele 

turistice), dar şi cel pe cablu care este de o importanţă sporită în studiul de faţă, 

reprezentând „coloana vertebrală” a domeniilor schiabile. Acesta din urma este 

analizat prin prisma tipologiilor existente şi a celor utilizate în cadrul arealului de 

studiu, dintre care mai mult de jumătate sunt uzate moral şi care oferă o capacitate 

mică de transport pe cablu, inferioară capacităţii de primire a pârtiilor.  

 Infrastructura specifică a domeniilor schiabile cuprinde pe lângă 

transportul pe cablu instalaţiile de înzăpezire artificială, de iluminare nocturnă, 

maşinile de bătătorit zăpada, dotări pentru siguranţă, dotări de agrement de tipul 

fun-parkurilor şi snow-parkurilor, centre de închiriat echipament sportiv, cluburi şi 

şcoli de schi, dotări de alimentaţie publică şi après-ski. 

 În prezent, în ceea ce priveşte infrastructura de cazare din masivele 

Făgăraş şi Bucegi, există o diferenţă majoră între cele două unităţi montane în ceea 

ce priveşte baza de cazare de la poalele masivelor, care este net superioară atât ca şi 

capacitate cât şi ca diversitate şi categorii de confort în cazul masivului Bucegi. În 

ceea ce priveşte domeniul superior montan situaţia este similară: cabanele 

construite în secolul trecut se găsesc în stadii diferite de degradare, doar unele 

dintre ele prezentând un standard de servicii demn de secol XXI. Ambele masive se 

confruntă cu aceiaşi problemă: scăderea capacităţii din cadrul unităţilor de tip 

cabană – specifice arealelor montane, dar şi mai acută este scăderea generalizată a 

gradului de ocupare, unităţile găsindu-se (la nivelul anului 2010) mult sub pragul 

de rentabilitate a unităţilor turistice (ca valori medii). De aceea trebuie luate măsuri 

imediate de îmbunătăţirea a acestuia. Acest obiectiv se poate atinge în condiţiile 

creşterii gradului de atractivitate a staţiunilor/zonelor turistice prin valorificarea 

resurselor cadrului natural, a celor de patrimoniu şi prin amenajarea dotărilor 

specifice agrementului atât hivernal cât şi estival. 

 



 

Capitolul 7. 

ANALIZA ACTIVITĂŢII TURISTICE DIN MASIVELE FĂGĂRAŞ 

ŞI BUCEGI 

  

 Activitatea turistică din sezonul de iarnă se desfăşoară în mod organizat 

pe pârtiile amenajate ale masivului Bucegi, în cadrul staţiunilor Buşteni şi Sinaia, 

unde se practică schiul alpin şi snowboardul. Arealele amenajate se îngrijesc de 

amenajarea unor spaţii pentru practicarea schiului acrobatic sau „distractiv” în 

cadrul aşa-numitelor „fun-park-uri”. Însă cea mai mare suprafaţă a masivului 

Bucegi este însă neamenajată, aşa cum este şi cea a masivului Făgăraş, unde se 

practică activităţi de iarnă specifice acestui tip de spaţiu: schiul în afara pârtiei, 

(free-ride-ul/off-piste-ul), însoţite de o formă mai costisitoare a acestuia – heliskiul. 

Pe culmile cu declivitate mai redusă se practică şi schiul de tură, Masivul Bucegi 

fiind favorizat de întinsa suprafaţă de platou, însă acest sport este la începutul 

popularizării în România.  

 Activitatea turistică estivală cuprinde în primul rând turismul de drumeţie, 

în ambele masive, a cărui rezultat economic este dintre cele mai slabe datorită 

utilizării reduse a bazei tehnico-materiale. Turismul cultural se practică intensiv pe 

văile estice şi vestice a masivului Bucegi, care abundă în obiective de patrimoniu 

istorice, religioase şi etnografice şi mai puţin intens în cazul masivului Făgăraş 

datorită localizării răsfirate a obiectivelor. Activităţi specifice turismului activ au 

început să fie timid practicate în ambele masive sub forma mountain-bikingului, 

parapatismului şi a sporturilor cu motor. În perioada de extrasezon, în special 

pentru masivul Bucegi, atât pe valea Prahovei cât si pe Culoarul Rucăr - Bran 

caracteristic este turismul de afaceri, congrese şi conferinţe. 

 În ciuda resurselor numeroase, atât ale cadrului natural cât şi cele ale 

patrimoniului antropic, activitatea turistică este slab administrată şi promovată. 

Datorită acestui fapt, chiar dacă cererea turistică pentru ambele masive a 

înregistrat creştere până la nivelul anului 2008, atât înnoptările cât şi durata 

medie a sejurului s-au găsit într-o continuă scădere în ultimul deceniu la nivel 

anual. Astfel chiar dacă interesul a existat pentru acest areal, nu a putut fi 

valorificat prin existenţa unor produse care să asigure un consum pentru mai multe 

zile. În ceea ce priveşte circulaţia turistică, unul dintre puţinii indicatori pozitivi s-a 

referit la creşterea procentului atât a cererii cât şi a înnoptărilor din sezonul de iarnă 

raportat la valorile anuale; ceea ce arată un obicei de consum ce poate fi cultivat 

prin propunerile de dezvoltare şi amenajare a domeniilor schiabile şi a staţiunilor 

aferente, care vor avea şi o ofertă complementară pentru cei care nu practică 

sporturile de iarnă. 

 La finalul prezentării caracteristicilor cadrului antropic şi a 

particularităţilor desfăşurării activităţii turistice s-a propus o metodologie de 

evaluare cantitativă şi calitativă a acestora similară cu cea propusă în evaluarea 

cadrului natural. 

 Arealele din masivul Făgăraş au achiziţionat numărul cel mai mic de 



puncte datorită slabei dezvoltări infrastructurale la nivelul tuturor categoriilor. 

Arealul de la Sâmbăta a obţinut cel mai mic punctaj, unul care în condiţiile de faţă 

nu o recomandă pentru dezvoltare. În masivul Bucegi cel mai mic punctaj l-a 

obţinut arealul de la Peştera-Padina datorită infrastructurii foarte slab dezvoltate, 

datorită lipsei implicării actorilor locali în organizarea activităţii de turism, datorită 

numărului redus de activităţi turistice practicate, dar şi datorită faptului ca acest 

areal nu prezintă tradiţie în practicarea sporturilor de iarnă.  

 Sinaia şi Buşteni au fost arealele ce au dobândit cel mai mare punctaj, însă 

nu au depăşit nici acestea 65% din punctajul maxim. Sinaia a pierdut puncte la 

calitatea arhitecturală a staţiunii, fiind întâlnite reprezentări ale celor mai diverse 

stiluri, într-o juxtapunere nefericită. La Buşteni un anumit număr de puncte s-a 

pierdut în cazul capacităţii de transport pe cablu, a tipurilor de activităţi turistice 

desfăşurate atât în perioada de iarnă cât şi în cea de vara, la care se adaugă lobby-ul 

pe care l-au realizat autorităţile locale asupra administraţiei Parcului Natural 

Bucegi de a scoate unele areale de sub protecţia specială – protecţia integrală şi a le 

transforma în areale de dezvoltare durabilă în vederea amenajării unor pârtii de 

schi. 

 Arealul de la Bran - Poarta a obţinut un punctaj mediu datorită dotărilor 

specifice care sunt în concordanţă cu titulatura de spaţiu de agrement, calitatea 

peisajului construit este de asemenea ridicată, iar administrarea acestui areal este 

realizată de către comunitatea locală, beneficiile fiind în totalitate utilizate de 

aceştia. 

 Rezultatele celor două evaluări au fost însumate în vederea determinării 

arealelor fezabile spre amenajare. Rezultatele evaluării cadrului natural au avut o 

pondere de 70% în cadrul acestei sume, datorită importanţei mult mai mari în ceea 

ce priveşte exploatarea pe termen lung a domeniilor schiabile. În ceea ce priveşte 

infrastructura, chiar dacă prezenţa acesteia într-o anumită formă reprezintă un 

avantaj, implementarea unor dotări şi echipamente ţine în principal de resursele 

financiare. 

 În urma acestei sume, cel mai mare punctaj a fost acumulat de sectorul 

vestic de la Sinaia şi cel superior şi median de la Bâlea, acumulând 75% din 

punctajul maxim. Punctaje sub 50% au obţinut sectorul inferior din Valea Bâlea, 

sectorul Valea Cerbului de la Bușteni.   

 

Capitolul 8. 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE ŞI AMENAJARE A DOMENIILOR 

SCHIABILE – o perspectivă geografică 

  

 Pe baza rezultatelor obţinute s-a întocmit o strategie de 

dezvoltare/amenajare a arealelor selectate în vederea atingerii scopului general a 

amenajărilor – eficienţa economică şi socială, dar şi a scopului şi a obiectivului 

declarat al studiului de faţă (v.Introducere). Strategia cuprinde următoarele puncte 

importante: utilizarea atuurilor cadrului natural într-o manieră eficientă şi durabilă; 

crearea unui acces facil către domeniile schiabile; amenajarea domeniilor schiabile 



care să răspundă din punct de vedere al numărului de kilometrii de pârtie, al 

tipurilor şi claselor de pârtii, al modului de amenajare şi securizare, al dotărilor 

principale şi auxiliare cu cerinţele pieţei turistice pentru sporturi de iarnă, într-o 

manieră concurenţială pe această piaţă la nivel internaţional; corelarea capacităţii 

de primire a pârtiilor cu cea de cazare şi optimizarea relaţiei dintre transportul pe 

cablu şi capacitatea de primire a pârtiilor; legarea staţiunilor între ele la nivelul 

superior montan în vederea realizării unui domeniu schiabil de dimensiuni cât mai 

mari care să fie variat şi care să fie astfel accesibil tuturor turiştilor cazaţi în 

staţiunile din jur doar prin intermediul reţelei de transport pe cablu; implementarea 

conceptului de après-ski; crearea unei identităţi a locului, impunerea unui stil 

constructiv unitar; implementarea unui sistem de monitorizare şi control la nivel 

naţional al domeniilor schiabile; asigurarea de produse complementare sporturilor 

de iarnă pentru perioada de vară şi extra-sezon; crearea unui program de absorbţie a 

pieţei de muncă locală etc. Metodele şi măsurile luate în cadrul fiecăruia dintre 

areale au fost diferite, în concordantă cu limitările cadrului natural şi cu dotările 

existente. 

 Pe lângă o amenajare optimă a domeniilor schiabile şi a bazei tehnico-

materiale ce le deservesc sunt necesare mijloacele de management menite să 

asigure durabilitatea staţiunilor. Acestea se referă la mijloace de monitorizare şi 

întreţinere a suprafeţelor pe care sunt amenajate pârtiile dar şi anumite norme de 

utilizare a dotărilor specifice (instalaţiile de înzăpezire artificială sau maşinile de 

bătătorit zăpada). Sunt de asemenea amintite şi mijloace de limitate a consecinţelor 

schimbărilor climatice globale. În afară de mediul natural există mijloace de 

management durabil al staţiunilor care să protejeze mediul social. Acestea se referă 

la: prioritate la angajare în cadrul acestui sector şi în cele conexe şi complementare 

a populaţiei locale; la instruirea în vederea specializării într-un domeniu sau două 

complementare; la participarea activă ca factor decizional în ceea ce priveşte 

dezvoltarea şi amenajarea turistică dar şi din alte domenii din cadrul localităţii de 

reşedinţă deoarece locuitorii vor fi direct afectaţi de orice schimbări au loc. În ceea 

ce priveşte mediul economic, dintre cele mai importante mijloace de asigurare a 

durabilităţi este ca staţiunile să genereze venituri tot timpul anului. Pe lângă 

activităţile sportive de iarnă şi cele complementare acestora (de après-ski) trebuie 

definite în conformitate cu resursele şi baza tehnico-materială existentă produse 

estivale şi găsite modalităţi de valorificare a infrastructurii în perioadele 

considerate extrasezon.  

 

Capitolul 9  

DEZVOLTAREA ŞI AMENAJAREA DOMENIILOR SCHIABILE  

DIN MASIVELE BUCEGI ŞI FĂGĂRAŞ 

  

 În cazul spaţiilor care nu au acumulat necesarul de puncte care le-ar fi 

recomandat pentru dezvoltare, dar care beneficiază în prezent de unele dotări s-au 

luat unele măsuri de eficientizare a amenajărilor existente. Spre exemplu în cazul 

spaţiului de agrement Bran-Poarta a fost propusă amenajarea a doua pârtii: una 



pentru începători şi una pentru avansaţi în condiţiile în care în prezent nu există 

decât pârtii medii pentru schiorii buni, tipologie care nu este reprezentativă 

turiştilor care frecventează aceste spaţii de agrement. Pentru pârtiile propuse s-au 

ales trasee care nu presupun defrişarea şi nu se intersectează cu cele medii. Astfel 

spaţiul de agrement îşi va păstra caracteristica de a oferi o activitate complementară 

în perioada de iarnă din cadrul turismului de bază – cel rural. 

 Pentru sectorul Kalinderu Valea-Albă, în vederea eficientizării capacităţii 

de transport pe cablu ridicate pe care o dezvoltă telescaunul, se agreează 

propunerea făcută de către primăria Buşteni de dedublare a pârtiei Kalinderu în 

partea dreaptă a telescaunului. De asemenea având în vedere desfăşurarea probei de 

schi fond din cadrul competiţiei FOTE 2013, tot în acest areal se va amenaja UN 

circuit specific probei. Posibilităţile de practicare a schiului alpin/snowboardului se 

vor restrânge la cele două pârtii. De aceea s-a propus realizarea unei legături între 

partea superioară a telescaunului şi baza telecabinei, astfel încât să se facă legătura 

între acest domeniu de dimensiuni reduse şi cel care va fi amplasat la nivelul 

Platoului Bucegi, care la rândul său va comunica cu domeniul schiabil Sinaia şi cu 

cel de la Peştera – Padina. Ceea ce este esenţial în cazul domeniului de la Buşteni 

este amenajarea unei alte căi de acces către baza pârtiilor, deoarece acesta se face în 

prezent printr-un sistem de străduţe încurcate şi înguste care nu vor putea susţine 

un trafic dat de o competiţie internaţională cum va fi FOTE 2013. Imaginea de 

marcă a Buşteniului va face referire la fun-park, spaţiu de distracţie şi agrement, 

imagine care va fi completată de evenimentele propuse a se desfăşura în cadrul 

acestuia care păstrează acelaşi caracter. 

 În cazul domeniul schiabil Sinaia, propunerile realizate se referă în 

principal la repunerea în drepturi a unor pârtii care în prezent nu mai sunt folosite şi 

unde instalaţiile de transport pe cablu s-au degradat. De asemenea, un număr de 3 

noi pârtii au fost propuse în vederea creşterii suprafeţelor destinate începătorilor şi 

schiorilor avansaţi. Foarte importantă va fi şi înlocuirea instalaţiilor de transport pe 

cablu învechite care au capacitate orară redusă, în vederea creşterii gradului de 

mobilitate a schiorilor în cadrul domeniului schiabil. Dotările de agrement de tipul 

snow-park-urilor trebuie amenajate cu caracter permanent. Capacitatea de cazare, 

necesară să deservească domeniul schiabil propus este de 6500 locuri, astfel încât 

un număr de cca.1000 de locuri
1
 va mai trebui suplimentat. În ceea ce priveşte 

agrementul de vară, la Sinaia se practică down-hill-ul
2
, utilizând astfel transportul 

pe cablu şi pe perioada verii, recuperând investiţiile mai rapid.  

 În cazul arealului Peştera-Padina, domeniul schiabil va precede staţiunea, 

fiind unul dintre cazurile singulare de acest gen din România, creându-se astfel 

posibilitatea unei amenajări corecte, proporţionale, în care accesul şi alocarea 

spaţiului pentru unitățile de cazare şi de agrement să se realizeze după principiile 

                                                 
1
 Conform INS in 2010 Sinaia a dispus de 4212 locuri, însă conform CIPT Sinaia în acelaşi an se înregistrau 

mai mult de 5300 locuri de cazare 
2
 Down-hill = activităţi sportive care se bazează pe forţă gravitaţională, care sunt practicate pe pante  

cu diferite declivităţi în funcţie de sportul practicat. Cel mai adesea termenul face referire la coborârea pe 

bicicletă  unor pante a căror declivitate depăşeşte 15° 



de amenajare. Domeniul schiabil va fi unul de dimensiuni apreciabile comparativ 

cu cele existente în prezent, în România, depăşind 30 km. Categoriile de pârtii 

vizate vor fi cele destinate începătorilor, avansaţilor şi schiorilor buni (medii), cu o 

pondere de 40% a primelor două categorii, care se apropie cel mai mult de profilul 

turistului român. Unităţile de cazare vor fi distribuite în doi poli principali: Peştera 

unde vor fi localizate unităţile clasificate superior, Padina unde vor fi localizate 

unităţile clasificate până la 3* şi unde se vor amplasa dotările de agrement; cel de-

al treilea areal unde vor fi localizate unităţi de cazare, va fi pe malul lacului 

Bolboci, care va deveni centrul atracţiei în sezonul estival. Din punct de vedere al 

activităţilor hivernale, aici se vor practica în general cele clasice (schi alpin şi 

snowboard), existând şi areale unde se poate practica schiul în afara pârtiei. Unul 

din conceptele ce va defini acest areal va fi „arenă de sport”, în timpul săptămânii 

existând tarife preferenţiale pentru segmentul de vârstă tânără şi pentru locuitorii 

din apropiere, la dispoziţia cărora vor exista ski-busurile care să îi aducă în staţiune 

pentru a practica schiul ca activitate de destindere după ziua de scoală sau de lucru. 

Perioada de vară va fi dominată de taberele cu tematici diverse, dar care se vor baza 

şi pe dotările speciale destinate acestora: hipodrom (caii fiind utilizaţi iarna la 

skijoring), poligon de tir cu arcul, terenurile de sport etc.  

 În vederea creşterii eficienţei domeniilor schiabile din masivul Bucegi 

acestea vor fi interconectate la nivelul Platoului (fig.2), făcând ca orice turist, 

indiferent în care dintre cele trei staţiuni este cazat să poată schia oriunde în cadrul 

acestui domeniu schiabil de anvergură, accesând-ul prin intermediul mijloacelor de 

transport pe cablu. Acest domeniu schiabil va totaliza cca. 82 km de pârtie, având o 

distribuţie pe grade de dificultate aproape ideală (2% foarte uşoare, 35% uşoare, 41 

medii, 6% dificile şi 16% destinate schiului nordic), la care se adaugă practicarea 

schiului în afara pârtiei şi schiul de tură care nu poate fi cuantificat, dar şi free-

style-ul practicat în cadrul snow- park-urilor propuse. Domeniul schiabil va putea 

primi peste 13 000 de practicaţi ai sporturilor de iarnă, în condiţiile în care au fost 

puse în discuţie doar capacităţile optime de primire, fără să fie considerate cele 

maxime, deoarece se doreşte ca acest areal să rămână relativ aerisit, având în 

vedere că este integrat Parcului Natural Bucegi şi se doreşte ca impactul asupra 

mediului să fie minimizat pe cât posibil. Astfel, arealul considerat se identifică cu o 

unitate spaţială în cadrul căreia coexistă un număr de domenii schiabile (împreună 

cu staţiunile de care aparţin), aflate în relaţii strânse de colaborare organică, care 

funcţionează ca un sistem integrat, în care există o omogenitate a dotărilor, ce 

defineşte acelaşi tip de turism –cel al sporturilor de iarnă, descriind astfel o zonă 

turistică. În cadrul acesteia indicatorii de corelaţie a domeniului schiabil cu baza 

tehnico-materială se apropie de cei ideali, oferindu-i astfel premizele unei 

funcţionalităţi optime. 

 



 
Fig. 2. Harta Zonei de schi Bucegi suprapusă peste ortofotoplan şi modelul aferent de amenajare 

(medalion) 
Sursa: poligoane zonă cu protecţie specială-protectie integrală (www.mmediu.ro) şi 

aerofotograme(www.ancpi.ro) 

 

În masivul Făgăraș, în arealul Bâlea – Capra – Doamnei măsurile prevăd 

amenajarea unui domeniu schiabil de dimensiuni apreciabile, de cca. 32km. 

Datorită caracteristicilor reliefului, în care pantele mari reprezintă un procentaj 

ridicat, acest areal va fi destinat cu precădere schiorilor buni, foarte buni şi 

experţilor. Vor exista areale destinate şi începătorilor, amenajându-se chiar un parc 

tematic pentru aceştia şi pârtii uşoare care vor fi amenajate în apropierea unităţilor 

de cazare existente şi propuse. Datorită particularităţilor reliefului, baza tehnico-

materială  - atât cea de cazare cât şi cea de agrement va fi distribuită în mai mulţi 

poli, legaţi între ei printr-un sistem de instalaţii de transport pe cablu dispus sub 

forma circulară, asigurând o conectivitate maximă între aceştia. Acest sistem de 

transport va fi cel pe care se va baza zona turistică, cel rutier fiind limitat la unele 

servicii de aprovizionare şi la turiştii cazaţi în unităţile din polii superiori. Cea mai 

mare capacitate de cazare va fi distribuită în cei doi poli de la baza masivului. 

Sporturile de iarnă practicate vor fi variate: schiul alpin şi snowboardul, free-ride-

ul, free-style-ul în snowpark-urile amenajate şi patinajul pe o suprafaţă delimitată a 

Lacului Bâlea. Cele de vară se vor baza pe sporturi precum mountainbike, downhill 

deservite de reţeaua de transport pe cablu, parapantism şi planorism, dar şi un sport 



puţin apreciat în România, datorită lipsei unor astfel de dotări – golful, care va fi 

practicat pe un teren de cca. 30 ha de la baza masivului. 

Astfel în urma propunerilor realizate se vor individualiza două domenii 

schiabile de anvergură (fig.3), care se completează din perspectiva tipologiei 

turiştilor: în cadrul domeniului amenajat din Făgăraş vor fi atraşi în principal 

schiorii şi practicanţii celorlalte sporturi de iarnă cu o categorie superioară de 

pregătire, iar în cadrul domeniului interconectat din masivul Bucegi, cei mai mulţi 

vor fi din categoriile inferioare de pregătire, cu menţiunea că în fiecare dintre cele 

două areale există spaţii destinate tuturor categoriilor de practicanţi ai sporturilor de 

iarnă (însă în procentaje diferite). Infrastructura de transport pe cablu a fost 

dimensionată de aşa natură încât să nu se creeze cozi şi turiştii să petreacă mai mult 

tip aşteptând decât pe pârtie. Capacitatea de cazare a fost dimensionată în 

conformitate cu capacitatea optimă de primire a pârtiilor. Astfel încât se aşteaptă, în 

timp, o creştere a gradului de ocupare. 

 

 
Fig. 3. Domeniile schiabile propuse în cadrul masivelor Făgăraş şi Bucegi şi vizulalizarea lor în 

Google Earth:  

a) domeniul schiabil a zonei Bâle – Capra –Doamnei, b) domeniul schiabil a zonei de schi Bucegi 

Sursă imagini (a,b): Googleearth cu modificările autoarei 

 

Din punct de vedere al dimensiunilor domeniilor schiabile, menţionăm că în 

prezent în masivul Făgăraş, nu există nici un domeniu schiabil amenajat, iar ca 

urmare a propunerii de faţă se va amenaja un domeniu cu un număr de 25 pârtii, cu 

o lungime totală de peste 33 500 m, pe o suprafaţă de cca. 120 ha şi care va putea 

primi un număr de cca. 4000 turişti care să se găsească la un moment dat în cadrul 



domeniului schiabil. În masivul Bucegi, în prezent există cca. 15 pârtii, însumând 

mai puţin de 20 000 m pe o suprafaţă de cca. 80 ha şi putând să primească în 

prezent un număr de cca. 5000 de schiori (cifre bazate pe caracteristicile staţiunilor 

Sinaia şi Buşteni).  

În urma amenajărilor propuse, zona de schi Bucegi va număra 58 pârtii, cu 

o lungime totală de cca. 91.940 m, şi vor ocupa o suprafaţă de cca. 276 ha. În 

cadrul acestora vor putea schia la un moment dat 13 100 persoane. Astfel încât 

propunerea de faţă (incluzându-le pe cele existente), pentru cele două masive (în 

areale studiate) va număra 83 de pârtii, în lungime totală de 125 440 m (125.4 

km), ocupând o suprafaţă de cca. 400 ha. Numărul de persoane pe care îl vor 

putea primii cele două zone de schi este de peste 17 000 persoane. 

 

CONCLUZII GENERALE 

 

Rezultatele propunerilor sunt deosebit de greu de estimat datorită faptului 

că studiul şi propunerile de amenajare din perspectiva geografică controlează doar 

calitatea amenajării din perspectiva carului natural, a principiilor de amenajare, a 

dimensionării corecte a bazei tehnico-materiale, partea cea mai dificilă de realizare 

a produselor turistice finite, de promovare şi comercializare eficientă revenind 

sectorului economic. 

  Dacă presupunem că departamentele de marketing a staţiunilor/zonelor de 

schi vor avea eficienţa scontată în crearea şi plasarea produselor şi o evoluţie 

constantă a pieţei naţionale şi internaţionale, fără implicaţii majore asupra arealului 

de studiu, în urma propunerilor realizate putem aştepta următoarele rezultate. 

Îmbunătăţirea imaginii sporturilor de iarnă şi a domeniilor schiabile 

din România la nivel naţional şi internaţional. Prin propunerile realizate, 

domeniile schiabile au dimensiuni comparabile chiar cu unele staţiuni de 

dimensiuni mai mici din Alpi, iar modalitate de amenajare, organizare şi 

administrare este similară staţiunilor prestigioase, urmând aceleaşi standarde. 

Aceste aspecte vor duce la recâştigarea unui cuantum important din piaţa 

autohtonă care practică sporturi de iarnă, prin oferirea unor servicii şi produse 

competitive pe piaţa internaţională, dar datorită unei suprafeţe mari încă 

neamenajate aceste areale vor fi în continuare atractive pentru o nişă turistică 

internaţională care practică sporturi de iarnă extreme (în afara pârtiei, heliski). 

În urma propunerilor, resursele turistice ale cadrului natural şi antropic au 

fost complectate prin dotări şi programe de agrement care să vizeze cât mai multe 

categorii de turişti la care s-au adăugat programe speciale care să vizeze perioadele 

dintre sezoane, care au scopul de a stimula consumul pentru produsele şi 

serviciile specifice sezonului estival şi scăderea sezonalităţii.  

Creşterea graduală a cererii turistice, a numărului de înnoptări, a 

duratei medii a sejurului şi a gradului de ocupare a unităţilor turistice, care va 

fi concomitentă cu creşterea graduală a capacităţii de cazare şi a dotărilor turistice 

şi va viza atât sezonul de iarnă cât şi pe cel de vară. 



Propunerile realizate vor solicita suplimentarea numărului angajaţilor în 

cadrul administrării domeniilor schiabile în sine, a angajaţilor în domeniul hotelier, 

al alimentaţiei publice şi al serviciilor complementare, ce vor duce în timp la 

absorbţia graduală a forţei de muncă de la nivel local pană la cel regional şi 

specializarea acesteia. 

Unul dintre produsele de succes ale turismului românesc s-a dovedit a fi 

turismul rural. Acest fapt este dovedit în cazul de faţă de creşterea cererii pentru 

produsele turistice Culoarului Rucăr - Bran. Un alt spaţiu unde acestea se pot 

valorifica sunt satele de la poalele masivului făgărășan, în special în cadrul 

produselor care vor fi destinate turiştilor străini, care le caută şi le apreciază pe cele 

autentice. Aceste metode de management vor conferii un cadru de păstrare şi 

valorificare a tradiţiilor în satele turistice de la poalele masivelor. 
Se aşteaptă de asemenea o administrare durabilă a domeniilor schiabile 

şi a staţiunilor/zonelor turistice aferente prin aplicarea mijloacelor şi metodelor 

de management care vizează atât mediul natural, cât şi cel social şi cel economic. 

În timp această administrare judicioasă va asigura dezvoltarea locală/regională 

prin creşterea veniturilor din sectorul turistic dar şi a sectoarelor conexe. Cel 

mai mare nivel al veniturilor este aşteptat să fie realizat de turismul pentru sporturi 

de iarnă, complectate fiind de cele provenite din formele de turism de nişă precum 

cele centrate pe golf sau vânătoare, la care se adaugă turismul de afaceri congrese 

şi conferinţe, desfăşurat în general în perioada de extrasezon. 

Activitatea turistică este organizată de aşa natură încât să încaseze venituri 

pe toata durata anului. O parte din profit va fi reinvestit în sectorul turistic. De o 

parte a acestor investiţii va beneficia şi populaţia locală: infrastructură edilitară, de 

acces, de agrement. O altă parte poate fi reinvestită strict în folosul comunităţi 

locale (spitale, unităţi de învăţământ, etc.). 

Creşterea nivelului veniturilor, a investiţiilor din regiune vor duce la 

împlinirea unui deziderat de ordin socio-economic: creşterea nivelului de trai al 

locuitorilor.  

Chiar dacă este vorba despre un areal de studiu desfăşurat în anumite limite, 

prin numărul de turişti aşteptaţi atât în perioada de iarnă, cât şi în restul anului, 

veniturile vor fi semnificative – atât cele directe, cât şi cele indirecte şi vor ajuta 

astfel la creşterea importanţei sectorului turistic în produsului intern brut al 

ţării. 

Implicaţiile dezvoltărilor şi amenajărilor propuse vor fi mult mai numeroase 

şi variate, multe dintre care nu pot fi prevăzute în momentul de faţă. Nivelul 

schimbărilor ar putea fi aproximat pe baza unor clacule economice specifice, însă şi 

acestea vor defini un nivel orientativ, având în vedere multitudinea factorilor 

necontrolabili. Este însă sigur că se vor produce mutaţii pozitive la nivelul 

factorilor amintiţi mai sus, care vor duce la atingerea scopului acestui studiu de 

dezvoltarea a unui turism durabil în munţii Bucegi şi Făgăraş în care componenta 

principală să fie centrată pe sporturile de iarnă.  



Chiar dacă, obiectivele propuse la nivelul acestui studiu au fost atinse, în 

vederea optimizării rezultatelor obţinute există diverse direcţii şi metode de 

cercetare care vor trebui întreprinse pe viitor, chiar şi din sfera geografică nu doar 

din cea economică a căror importanţa a fost subliniată cu precădere în ultima parte 

a lucrării. Dintre acestea le menţionăm pe următoarele: modelări ale circuitului apei 

în bazinele care cuprind domeniile schiabile, în special în condiţiile utilizării 

zăpezii artificiale, modelări ale eroziunii solului pe traseele pârtiilor, modelări ale 

evoluţiei stratului vegetal din cadrul domeniilor schiabile (în ceea ce priveşte 

biodiversitatea) în vederea asigurării protecţiei mediului; studii asupra calităţii 

zăpezii (conţinutul în apă) în diferitele areale pe parcursul sezonului pentru a 

determina perioadele cele mai propice de organizare a concursurilor pe diferite 

categorii de sporturi de iarnă; studii de probabilitate a existenţei statului de zăpada 

la o anumită dată pe baza imaginilor satelitare. De asemenea vor fi necesare studii 

asupra corespondenţei dintre popularizarea practicării sporturilor de iarnă în spaţii 

neamenajate şi incidenţa avalanşelor de zăpadă, corespondenţa dinte indicatorii 

turistici şi variaţia celor climatici – în ce măsura lipsa zăpezii influenţează cererea 

şi gradul de ocupare al unităţilor de cazare etc. 

Studiul de faţă reprezintă un model de evaluare a parametrilor cadrului 

natural şi a celui antropic în vederea dezvoltării şi amenajării domeniilor schiabile 

şi ca orice model, în timp acesta va putea suferi modificări calitative şi cantitative. 
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