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Abstract. The paper presents a project carried on during 2007-2010 by NRI URBAN-INCERC, URBANPROIECT
branch – lead partner, NRI TOURISM, ELECTROVÂLCEA S.R.L. and the Institute of Geography at the Romanian
Academy. The phases of the project were: (1) mountain areas in Europe and Romania: characteristics, regional
policies and trends of development, (2) elaboration of a spatial (GIS) database with information needed to
evaluate Romanian hardly accessible mountain areas with a high touristic potential, (3) actual spatial
development model and the practice of tourism in a hardly accessible mountain area with a high touristic
potential – case study: Lotru – Parâng mountains, (4) completion of VALOT model, and (5) intervention priorities
and possibilities of development for Romanian hardly accessible mountain areas with a high touristic potential.
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1. Introducere
Pornind de la Proiectul de Lege privind Aprobarea
Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional –
Secţiunea a VI-a – Turismul, proie ctul de faţă
urmăreşte ca, în concordanţă cu expe rienţa Uniunii
Europene, să evalueze resursele actuale ale zonelor
montane greu acces ibile ş i cu potenţial turistic
complex. Pe baza unui model de analiză de tip GIS s-au
pus în evide nţă probleme le cu care se confruntă
acestea şi s-au formulat concluzii refe ritoare la
tipologiile z onelor montane cu potenţial turistic
ridicat, dar greu acces ibile. Se vor face în final
propuneri de priorităţi de intervenţie, pe baza
informaţiilor oferite de indicatorii statis tici şi geografici
selectaţi pe parcurs ul său.

astfel de baze de date GIS (localizare reală, în sistem
STEREO70 şi bază de date alfanumerică com plexă)
referitoare la zonele montane cu potenţial turistic
ridicat din România. A fost prezentat un studiu de caz
referitor la o zonă greu accesibilă, dar de mare valoare
peisagistică şi cu potenţial turis tic încă nevalorificat :
zona Munţilor Lotru – Pa râng, compusă din 4 com une
şi un oraş, aparţinând judeţe lor Vâlcea şi Gorj.
Pe parcurs ul proiectului cerce tarea a vizat
următoare le aspecte, concretiza te prin studii ample
politica de dezvolta re regională în UE şi România şi
valorifica rea turistică a zonelor montane, regiunile
montane şi dezvoltarea durabilă. Zonele montane în
Europa. Caracte rizarea ariilor montane, conceptul de
coeziune te ritorială din punct de vedere al
problemelor cu care se confruntă zonele montane în
Europa, tipologia zone lor montane în Europa şi în
România şi Munţii Carpaţi în Europa şi România.
Convenţii, descrie re, resurse.

Prin alegerea unei zone pilot se va analiza
oportunitatea creă rii unui cluste r de staţiuni montane
în staţiunile Rânca, Vidra, şi Voineasa, pentru
valorifica rea patrim oniului de recree re şi balnear din
această zonă, în respectul principiilor şi obiectivelor
dezvoltării durabile în z ona montană.

2. Metode ş i rezultate
Cel mai important pas a fost cel vizând delim itarea
zonei de m unte în proie ctul VALOT, care să
îndeplinească toate condiţiile cerute de titlul
proie ctului: să fie zonă montană înaltă, să fie greu
accesibilă şi să deţină potenţial turistic ridicat. Acest
lucru s-a făcut în 4 paşi:

În etapele anterioare, plecând de la PATN Secţiunea a VI-a
(Turismul), s-au ales zonele având potenţial turistic
complex şi de mare valoare, şi în mod special cele cu
accesibilitate redusă, care necesită stimulente pentru
dezvoltare. S-a pus accentul pe oportunităţile de
dezvoltare ale acestor zone, dar şi pe ameninţările apărute
odată cu dezvoltarea unor asemenea regiuni montane.

Pasul 1: In urma discuţiilor purtate cu partenerii
proie ctului (INCD URBA NPROIECT, INCD Turism şi
Institutul de Geog rafie al Academiei Române), s-a
stabilit că altitudinea de 600 m nu corespunde
scopului proiectului VALOT, cuprinzând numeroase
localităţi care nu pot fi considerate a fi „montane ”. În
accepţiune geografică, a fost considerată ca fiind
„zona montană înaltă” teritoriul situat la peste 800 m
altitudine, obţinându-se astfel o listă de pes te 700
unităţi administra tiv-teritoriale (Fig. 1).

Rezultate le de până acum au la bază date sta tistice şi
geografice utilizate ca indicatori repreze ntativi pentru
aceste zone. Soluţia tehnică aleasă este reprezentarea
geografică în sis tem GIS a zonelor montane greu
accesibile ş i cu potenţial turistic complex şi realizarea
bazei de date VALOT.
Noutatea proiectului constă în baza de date VALOT
propusă, deoarece până în momentul de faţă nu e xistă
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Fig. 1. Zona montană înalt ă

Pasul 2: La baza de da te as tfe l obţinută, au fos t
adăugate loca lităţilor selectate puncta jele sta bilite
prin PAT N, Secţiunea VI – Zone turistice şi a fos t
stabilit ca prag de „localita te cu potenţia l turis tic
ridicat”, valoa rea de 14 puncte, acorda te pentru
resurse le na turale + resurse le antropice cu valoa re
turis tică. Acestea au fos t împă rţite în 4 ca tegorii:
UAT cu res urs e turis tice foa rte ma ri: cele ca re au
obţinut peste 25 puncte, UAT cu res urs e turis tice

mari ş i care au obţinut între 20 şi 25 puncte, UAT cu
resurse turistice ma ri care au obţinut între 14 şi 20
puncte şi UAT cu resurse turistice medii, scăzute sau
cu probleme de infra structură, obţinând sub 14
puncte. Zonele identificate prin aplica rea aces tui
crite riu de se le cţie (pes te 14 puncte) au totalizat un
numă r de 426 loca lităţi, situate în z one montane
înalte, cu potenţial turistic ridicat (Fig. 2).

Fig. 2. Zone montane înalte, cu potenţial turistic ridicat
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Fig. 3. Localităţi din zone montane înalte greu accesibile

Pasul 3: Pe baza punctajului acordat au fost conturate
areale montane întinse, cu potenţial turistic ridicat,
situate la peste 800 m altitudine. Criteriul definit ca
“localitate greu accesibilă” a individualizat în etapa a IIIa, în cadrul acestor areale, localităţi izolate sau grupuri
de localităţi situate în zona montană înaltă, ale căror
drumuri de acces sunt de categorie inferioară (drum
judeţean, drum comunal) şi cu densitate redusă. Au mai
fost incluse în această categorie localităţi izolate, situate
la mari distanţe de centre urbane reprezentative - de
obicei reşedinţe de judeţ, a căror unică accesibilitate
este asigurată de un drum încadrat la categoria „drum
naţional” din raţiuni strategice, dar cu stare tehnică
precară. Au fost obţinute 162 localităţi greu accesibile,
respective 32,3% din localităţile montane situate la
peste 800m altitudine (Fig. 3).

totalizează 131 de unităţi a dministrativ-teritoriale,
pentru care s-a realiza t baza de date, în s istem GIS. Din
cele 131 UAT, 7 sunt oraşe (Fig. 4).
Cele 16 zone montane înalte, cu potenţial turistic
ridicat dar greu accesibile, care au s tat la baza etapelor
ulterioare ale studiului sunt: 1. zona Ţibleş – Lăpuş, 2.
zona Bîrgău – Dorna, 3. zona Bucovina, 4. zona Tarcău,
5. zona Ciuc – Nem ira, 6. zona M-Ţii De Curbură – MŢii Vrancei, 7. zona Munţii Făgăraşului, 8. zona Parâng
- Lotru - Cindre l – Căpăţâna, 9. zona Mehedinţi – Gorj,
10. zona Mehedinţi – Caraş-Severin, 11. zona Poiana
Ruscă, 12. zona Munţii Orăştie, 13. zona Munţii
Trascău, 14. zona Apusenii de Nord, 15. zona SiriuCiucaş, 16. zona Munţii Maramureş.
Toate aceste zone au făcut obiectul ela borării bazei
de date spa ţiale (GIS) pentru evaluarea zonelor
monta ne cu potenţial turis tic deosebit ş i cu
accesibilitate redusă, cuprinzând informa ţiile
necesare evaluării zonelor monta ne alese – baza de
date VALOT. S-a stabilit ca informa ţiile s tatistice şi
geografice necesare descrie rii acestor zone să poarte
numele de „indicatori ai zonelor montane greu
accesibile şi cu potenţial turistic mare ş i foa rte mare,
aflate la peste 800 m altitudine”. Aceşti indicatori au
fost utilizaţi grupaţi în ca pitolele: cadru na tural,
demografie, economie, infrastructură, mediu. După ce
a fost structurată pe capitole, baza de date
alfanumerică VALOT a fost încărcată cu date statistice,
realizându-se ample analize spaţiale (Popescu şi
Petrişor, 2011).

Pasul 4: Selecţia finală a zonelor m ontane înalte greu
accesibile, cu potenţial turis tic ridicat, s-a realizat prin
conturarea unor g rupuri de minim um trei localităţi
compacte, cu contur neliniar, re lativ simetric, ca re au
înglobat uneori şi unităţi adm inis trativ-te ritoriale al
căror punctaj privind valoarea potenţialul turis tic s-a
situat sub pragul de 14 puncte, din ra ţiunea că nu
puteau rămâne ca „pete albe” în cadrul acestor zone.
Pornind de la ideea ca o strategie de dezvoltare
zonală, bazată pe proiecte integrate complexe, nu se
poate aplica decâ t unei arii geografice compacte, de
anvergură regională, au fost excluse localităţile
singulare, izolate, chiar dacă se încadrau în primele
trei crite rii de sele cţie. Rezultatul aces tei ultime etape
a fost identificarea a 16 „zone montane înalte, cu
potenţial turis tic ridica t, greu acces ibile” care
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Fig. 4. Zone montane înalte, cu potenţial turistic ridicat, greu accesibile

Fig. 5. Zona Munţilor Lotru-Parâng

Trecând de la general la particular, pentru a cerceta
care este modelul curent de dezvoltare spaţială şi de
practicare a turismului într-o astfel de zonă s-a realizat
studiul de caz: zona Munţilor Lotru-Parâng, aparţinând
zonei 9 din delimitarea anterioară. Ea cuprinde
comunele Mălaia, Voineasa (judeţul Vâlcea), Baia de
Fier, Polovragi şi oraşul Novaci (judeţul Gorj), reunite
sub denumirea generică de „Valea Lotrului”. Au fost
prezentaţi paşii ce au dus la realizarea hărţii digitale a
zonei pilot şi a bazei de date spaţiale VALOT în cazul
particular al acestei subzone. Zona pilot a fost
caracterizată cu ajutorul Bazei de date VALOT, cu accent
pe infrastructura turistică şi pe analizele spaţiale ale
obiectivelor de interes turistic (Popescu, 2008).

deţine un bogat potenţial turistic, cu obiective naturale
şi antropice deosebite, dar care nu sunt valorificate încă
eficient, din punct de vedere turistic. Lipsa facilităţilor
de agrement în zonă are repercusiuni majore asupra
fluxurilor turistice, generând o puternică concentrare a
acestora în perioada sezonului de iarnă şi în weekend,
influenţând durata a sejurului şi gradul mediu de
ocupare a locurilor de cazare, care sunt cu mult sub un
nivel care ar putea fi considerat normal.
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3. Concluzii
Pe baza rezultatelor obţinute s-a putut prezenta
modelul curent de dezvoltare spaţială şi de practicare a
turismului într-o zonă montană greu accesibilă şi cu
potenţial turistic ridicat. S-a observat că o astfel de zonă
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