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Programul Balea 2030  

un proiect de dezvoltare durabila a turismului montan in 

masivul Făgăraș 
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Justificare, motivare, context: 

Favorizat de atractivitatea masivului Făgăraș si a văii Balea precum si de accesul in munte oferit de 

Transfăgărășan, turismul din zona Balea s-a dezvoltat in ultimul deceniu in lipsa unui cadru si a 

unui demers colectiv.  

Primăria comunei Cârțișoara resimte nevoia ( si o exprima ) de elaborare a unei documentații 

orientative in vederea construcției unui demers de dezvoltare durabila si încadrata a turismului in 

teritoriul sau. 

Proprietarii de capacitați de cazare si de instalații de transport pe cablu  din zona Balea Lac si 

Balea Cascada exprima aceeași nevoie. 

CJ Sibiu a identificat zona ca fiind una cu potențial mare de dezvoltare a turismului si insuficient 

valorificat.  

Gradul de înzăpezire, altitudinea, lipsa unor domenii schiabile cu mare atractivitate in Romania, 

creșterea interesului turiștilor romani si străini fata de Carpați, funcționarea unui aeroport 

internațional la Sibiu, sunt argumente puternice  in favoarea dezvoltării, la Balea, a  unui domeniu 

schiabil unic in Romania.   

Completarea investiției  cu infrastructuri specifice turismului de vara, va duce la cererea unei 

destinații „ 4 sezoane”.  

 O încadrare corecta din punctul de vedere al eco-turismului si din cel al urbanismului va conferi 

acestei destinații atractivitatea necesara dezvoltării unei economii prospere. 

Dezvoltarea durabila a turismului este de natura sa schimbe in mod esențial nivelul de trai si 

calitatea vieții populației din zona si din zonele limitrofe, mai mult decât agricultura si silvicultura. 

Alte activități economice sunt relativ dificil de prevăzut, având in vedere specificul montan si 

dificultățile antrenate de acesta.  

Astfel, turismul rămâne opțiunea principala in materie de dezvoltare economica-sociala, mai ales 

ca si in plan european el reprezintă un sector prioritar al  strategiei de dezvoltare in perioada 2014 – 

2020. 

Dezvoltarea in zona a acestui sector economic ( industria  turismului ) nu poate fi promovata si 

susținuta doar de comuna Cârțișoara si nici de cele câteva firme private din zona. Susținerea trebuie 

sa vina si de la nivelul județului Sibiu precum si de la nivel regional si național.  

Estimam ca o asociere intre CJ Sibiu si Comuna Cârțișoara poate reprezenta un punct de pornire 

normal. Asociația trebuie sa inițieze primele faze ale proiectului (concept/prefezabilitate, PUZ, 

fezabilitate, proiect tehnic ) si sa procedeze, după lansarea si aprobarea  conceptului/ masterplan  si 

a reglementarilor de urbanism ( PUZ ) precum si a fundamentării tehnico-economice ( SF ), la 

alegerea modului de finanțare/cofinanțare   

*** In documentul prezent facem referire, mai jos, la doua modele de „portaj” de proiect: comunitar 

si corporație.  Analiza atenta a acestei problematici poate duce la proiecții ce vor putea dinamiza 

demersul sau, dimpotrivă, încetini realizarea obiectivelor propuse. 
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*** Am relevat , de asemenea, problematica guvernantei, coordonării, pilotajului, operării.  Fără 

înțelegerea acestor problematici si in absenta acestor structuri si funcțiuni , la nivel județean si local, 

estimam ca demersul va rămâne fără rezultat.  

 

 

Cuprins: 

I. Situație actuală  si potențial 

 Turismul in Romania si turismul montan. 

 Masivul Făgăraș, zona montana Balea – Situația 

actuala si potențialul de dezvoltare a zonei  

 

II. Dezvoltarea durabila a turismului in zona 

 Obiectivele economice si sociale 

 Preconizări de dezvoltare. Axele strategice ale 

Programului Balea 2030 

 Infrastructuri viitoare 

 Planificarea/etapizarea investițiilor si bugetul 

estimativ 

 Portajul proiectului ( suport local, județean si 

național). Pilotajul proiectului. Guvernanta, 

Coordonare locala si județeana. Operare/ 

Exploatare. 

 Conceptorul - prezentare 

  

I. 

II. 



     4 
 

I. Situația actuala si potențialul zonei 

 

Turismul si turismul montan in Romania  

 Turismul rămâne, la nivel mondial, un important motor de dezvoltare economică (se 
prevede o creștere continuă pe termen lung a acestui domeniu: creștere a sosirilor 
internaționale de  3,3%/an până în 2030 ). 

 In 2013 contribuția turismului la PIB-ul mondial a fost de 9%. Un loc de munca din 11 
este in domeniul turismului sau legat de sectorul turistic. 

 Europa este prima regiune turistica mondiala cu o creștere a numărului de sosirii in 2013 
fata de 2012 de 5%.  

( sursa OMT „ Barometrul turismului mondial in 2013”) 
 

 România beneficiază de un cadru natural atractiv (potențial major), care poate fi amplu 
valorificat. 
 

 In Romania, cadrul legislativ si cel organizațional, in domeniul turismului, sunt intr-un 
proces de perfecționare; 

 

 Prin cvasi absenta unor demersuri colective și coerente, unele investiții recente făcute in 
infrastructuri turistice s-au soldat cu rezultate proaste sau mediocre (Petroșani, Vulcan, 
Voineasa, Piatra Neamț), in timp ce multe investiții care s-ar fi justificat nu au putut fi 
realizate, pierzându-se importante subvenții europene. (Balea, Păltiniș, Iezer, 
dezvoltarea destinației Brașov ca una pentru turism  „4 sezoane”) 

 

Se constata in continuare ca importanta turismului in economia din Romania, in ultimul deceniu, s-a 

menținut la un nivel redus, atât in plan regional cât și in plan național, înregistrându-se în ultimii ani 

chiar o tendința de scădere a ponderii turismului în Produsul Intern Brut. Astfel, cu titlu de exemplu,  

ponderea turismului în valoarea adăugată brută regională, pentru Regiunea Centru, a scăzut de la 

3,6% în 1998 la 2,3% în 2008, în timp ce la nivel național ponderea turismului în valoarea adăugată 

brută a coborât, în aceeași perioadă, de la 2,6% la 1,9%.  

Turismul montan beneficiază în Regiunea Centru de condiții naturale excepționale, aproape jumătate 
din suprafața regiunii fiind ocupată de arealele montane. Diversitatea peisagistică, tradițiile cultural-
rurale,  ariile naturale protejate, cu numeroase specii de floră și faună, traseele rutiere si pedestre 
spectaculoase, precum si unele destinații montane confirmate de multa vreme (Poiana Brașov, 
Predeal, Bran, Balea, Sâmbătă de Sus, Păltiniș, etc) fac din Regiunea Centru, prima regiune a țării din 
punctul de vedere al potențialului turistic montan. 

Câteva date statistice aduc argumente in favoarea unei dinamici diferite in acest domeniu din  regiunea 
Centru comparativ cu alte regiuni: 

In Regiunea Centru sunt inventariate 1526 de unități de cazare din care 269 sunt hoteluri, 429 pensiuni 
si 594 de pensiuni agroturistice.  

Regiunea centru deține 53787 de locuri de cazare si ocupa locul 2 in tara după acest criteriu. 

In 2012 au frecventat regiunea 1.640.400 turiști = 21% din total turiștii Romania, din care 18%  sunt 
turiști străini. 

Durata medie a sejurului in regiune a fost de 2,2 zile ( fata de 2,5 zile la nivel național) 

I. 
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Densitatea unităților de cazare pe 100km2 : 4,48 in regiune; 12,6 in județul Brașov si 2,45 la nivel 
național. 

(sursa: Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 – varianta de lucru) 

Strategiile/planurile de dezvoltare montană trebuie să arate calea de urmat, în cazul în care regiunile 
montane și părțile interesate doresc să beneficieze de viitoarele programe de finanțare, axate pe 
Strategia UE 2020.  

Destinațiile turistice sunt percepute de către clienți ca un sistem funcțional şi unitar, care trebuie să 
fie eficient. 
 

Un proiect turistic de calitate trebuie să aibă la bază un concept solid şi, prin intermediul 
echipamentelor preconizate, a gestiunii şi a unei finanțări adaptate, să dea naștere unei destinații 
turistice - întreprinderi viabile din punct de vedere economic, capabilă să seducă şi să satisfacă 
clientela, să remunereze ansamblul întreprinzătorilor şi să contribuie la dezvoltarea controlată a 
teritoriului. La nivel regional, trebuie sa tina seama si de complementaritatea zonelor si sa o pună in 
valoare, evitând formele nocive de concurenta. 
 
Astfel, strategia de dezvoltare a turismului montan in zona trebuie să cuprindă abordări cum ar fi: 

- gestionarea şi conservarea cadrului natural 
- să răspundă necesității de a amenaja şi de a echipa spaţiul natural conform așteptărilor 

clientelei; 
- să asigure securitatea şi să încadreze clientela; atragerea clientelei este un compromis 

între ceea ce „gestionarul” doreşte să transmită şi aşteptările clientelei. 
 

Dezvoltarea turismului in zona Balea trebuie sa se bazeze pe orientări strategice zonale sau chiar 
județene din cel puțin 2 motive: 

- pentru asigurarea unei dezvoltări durabile si coerente; 
- pentru a putea beneficia in mod eficace de programele de finanțare prevăzute de strategia UE 

2020 
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 Masivul Făgăraș, zona montana Balea – Situația actuala si potențialul de dezvoltare a zonei 

Munții Carpați –  Teritoriul Carpatin al României - identificat ca zona turistica cu cel 

mai mare potențial de atractivitate si de valorificare,  atât in raport cu o clientela naționala 

si locala, cat si in raport cu o clientela turistica internaționala.   

 

Condițiile naturale, fondul peisagistic pitoresc și variat, apele minerale si termale etc., sunt condiții 

favorabile practicării turismului în aer liber - drumeții, sporturi de iarnă, cicloturism, alpinism, turism 

ecvestru, turism de aventură, eco-turism, observarea faunei, plantelor și naturii în general, 

vânătoare și pescuit sportiv . Acestea  oferă suportul pentru creșterea veniturilor locuitorilor din 

zona de munte și, in general,  pentru dezvoltarea economică si sociala a regiunii. 

 Munții Făgăraș si Transfăgărășanul sunt căutați si frecventați de turiști pentru frumusețea 

peisajului si condițiile de practicare a diverselor activități specifice muntelui atâta iarna cat si 

vara. Sunt o destinație turistica  cu potențial de dezvoltare deosebit de important. 

 Munții Făgăraș se întind pe o suprafața de 243.627 ha si aparțin in proporție de 

43,6% jud Argeș, 27,61% jud Brașov, 19,94% jud Sibiu, 8,85% jud Vâlcea; cuprind 39 

de vârfuri de peste 2400 m si 8 de peste 2500 m. 
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Balea Lac  

 Zona este ușor accesibila cu automobilul mai ales o data cu darea in folosința a 

Transfăgărășanului. Aspectului peisagistic unic i se adaugă o floră si o fauna caracteristică 

etajului alpin al Carpaților. Lacul Balea este cel mai mare lac al masivului. 

Nu pot fi prevăzute dezvoltări urbanistice importante si nici infrastructuri de turism majore 

din cauza morfologiei terenului – vale îngusta. Văile din masivul Făgăraș (exemplu: Valea 

Balii, Valea Doamnei, Valea Arpașului, sunt si vor rămâne atractive prin peisajele sălbatice, 

favorizând practicarea unui turism in natura.  

Infrastructurile de turism si orice alt fel de construcții vor trebui programate in așa fel încât 

echilibrul natural sa fie cat mai puțin afectat. 

 

 Conditii climatice:  

Pe timpul verii  temperatura medie este de 7-8° , in timp ce iarna, luna cea mai rece este 

luna ianuarie cu o medie de -11°C. 

Zapada dureaza din noiembrie pana in aprilie, iar la peste 2000 m dureaza  uneori pana in 

iunie; reprezinta 40,4% din cantitatea anuala de precipitatii. 

 In Munții Făgăraș se afla cel mai mare sit de importanta comunitara (SIC) din tara - Natura 

2000 - ce cuprinde 23 habitate, din care 5 prioritare si se întinde pe 198.495 ha; situl include 

si Rezervația naturala Golul Alpin si Lacul Balea;  

Tinand cont de fragilitatea spatiilor protejate, de schimbarile climatice, incadrarea stricta a 

investitiilor in turism si respectul principiilor dezvoltarii durabile au o maxima importanta.  
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Infrastructuri actuale 

 Acces.  

Drumul național Transfăgărășan,  având una din cele mai mari altitudini din Europa, 2042 de 

metri ( Căldarea Glaciara Balea ), se întinde pe o lungime de 90 de km. Intre versantul Sudic 

si cel Nordic se afla cel mai lung tunel din tara ( 887m ). Transfăgărășanul este una dintre 

cele mai spectaculoase șosele din Romania si din Europa. 

In văile învecinate accesul este amenajat prin drumuri forestiere si poteci turistice. 

Datorita accesului in munte oferit de Transfăgărășan, frecventarea zonei (Valea Balii) 

înregistrează creșteri an de an, dar turismul care se practica in zona este unul relativ spontan 

si neorganizat. Accesul neîncadrat al automobilelor, lipsa parcărilor amenajate si lipsa altor 

infrastructuri si utilități publice (tratarea apelor uzate, gestiunea deșeurilor, parcările), 

asociate cu creșterea frecventării au început sa aibă si vor avea un impact tot mai negativ 

asupra cadrului natural montan. 

 Pentru frânarea acestei tendințe, autoritățile locale si județene se găsesc in fata 

obligației de a încadra si reglementa dezvoltarea turismului si dezvoltările de tip urban cu 

maxima urgenta. 

 

 Zona s-a dezvoltat in lipsa unor reglementari urbanistice stricte, serviciilor de salubrizare, 

de alimentare cu apa si de tratare a apelor uzate, parcărilor.  
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 Pârtii de schi : nu exista pârtii amenajate; practicarea schiului se face, actualmente,  

neorganizat si neîncadrat. 

 Siguranta turistilor si a sportivilor : stabilirea 

unui plan de combatere a efectelor avalanselor 

a devenit o urgenta si nicio dezvoltare nu poate 

fi prevzuta in viitor fara tratarea prioritara a 

acestei problematici. 

 

 

 

 

 Instalația de transport pe cablu: exista doar un teleferic (cabina) construită in anii ’70, cu o 

capacitate redusa:  30-40 de persoane/ora 

 

Relieful  accidentat si îngust al Văii Balea, ariile restrânse in suprafața  riscul crescut de avalanșe, 

prezenta drumului Transfăgărășan si liniei electrice, restrâng posibilitățile de dezvoltare a unui 

domeniu schiabil in aceasta vale.  

Dezvoltarea acestui tip de activități specifice muntelui si sezonului de iarna este, in schimb, posibila, 

in proximitatea imediata a Văii Balea si a drumului Transfăgărășan. Preconizări – in capitolul II 



     10 
 

 

 Capacitățile de primire si cazare au fost construite in ultima perioada ca efect al unor 

inițiative individuale si in absenta unui program de dezvoltare a turismului precum si a unor 

reglementări de urbanism care sa privilegieze punerea in valoare a specificului montan. Nu 

este posibila dezvoltarea lor si nici valorificarea optima a celor existente in absenta unor 

activități turistice diversificate.  

Câteva exemple de unități de cazare din zona: 

 Cabana Balea Lac – 2034 m – 75 locuri 

 Cabana Paltinul – 2040 m – 26 locuri 

 Cabana Balea Cascada – 1234m – 76 locuri 

 Vama Cucului – 52 locuri 

 

II. Dezvoltarea durabila a turismului in zona 

 

Obiective sociale si economice; dezvoltare durabila 

 

“Valorificarea responsabilă a resurselor montane” in vederea obtinerii unei dezvoltari durabile 

presupune : 

- obtinerea unor rezultate economice in beneficiul societatii, in plan regional; 

- protejarea mediului in vederea perenizarii si cresterii rezultatelor. 

Astfel, durabilitatea dezvoltarii nu este un scop in sine, iar natura nu poate reprezenta un “sanctuar” 

separabil de om si societate. Punerea in armonie a celor doua obiective ( dezvoltarea economico-

sociala si protejarea mediului natural ) reprezinta scopul final al demersului si politicilor de 

dezvoltare. 

 
În scopul stabilirii strategiei de dezvoltare trebuie avute în vedere, in primul rând, definirea criteriilor 
locale de durabilitate prin referirea la specificitatea teritoriului, la potențialul si resursele locale, la 
bogățiile si la potențialul creativ al locuitorilor, la proiectele avute în vedere pe termen scurt, mediu și 
lung. 
 
Definirea durabilității este o stare de spirit care evoluează în timp, datorită faptului că şi teritoriul 
este într-o evoluție permanentă. 
 

Demersurile de urmat ar fi, așadar: 
 definirea durabilității 
 stabilirea scopului sau mizei durabilității 
 definirea scopului turismului durabil. 

 
Un proiect turistic de calitate trebuie să aibă la bază un concept solid și, prin intermediul 

echipamentelor preconizate, a gestiunii și a unei finanțări adaptate, să dea naștere unei 

destinații turistice - întreprinderi viabile din punct de vedere economic, capabilă să seducă și 

II. 
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să satisfacă clientela, să remunereze ansamblul întreprinzătorilor și să contribuie la dezvoltarea 

controlată a teritoriului.  

La nivel regional, strategia trebuie sa tina seama si de complementaritatea zonelor si sa o pună in 

valoare, evitând formele nocive de concurenta. 

Astfel, o strategie a dezvoltării turistice montane trebuie să cuprindă abordări cum ar fi: 

- gestionarea și conservarea cadrului natural 

- să răspundă necesității de a amenaja și de a echipa spațiul natural conform așteptărilor 

clientelei; 

- să asigure securitatea și să încadreze clientela. Atragerea clientelei este un compromis între 

ceea ce „gestionarul” dorește să transmită și așteptările clientelei. 

Principiul fundamental ce sta la baza dezvoltării turismului montan este : păstrarea echilibrului 

dintre amenajarea muntelui si protejarea cadrului natural. 

Dezvoltarea activităților turistice aduce după sine o serie de beneficii economice si sociale, respectiv 

si non-exhaustiv: 

- generează locuri de muncă pe plan local (direct în sectorul turistic sau în sectoarele conexe); 

fixează populația locala si contribuie la ameliorarea demografiei in zona rurala si in cea 

montana; 

- stimulează economia locală prin dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor turistice (servicii de 

cazare, alimentație, transport, facilități recreative, produse artizanale si servicii; 

- stimulează economia rurală prin crearea sau creșterea cererii de produse agricole necesare 

asigurării serviciilor turistice; 

- impulsionează dezvoltarea infrastructurii, fapt ce aduce beneficii în egală măsură si 

populației locale; 

- stimulează dezvoltarea zonelor periferice prin inserții de capital; 

- în condițiile unei dezvoltări normale, turismul poate duce la autofinanțarea mecanismelor 

dezvoltării de care pot beneficia administratorii ariilor protejate ca instrument pentru 

conservarea acestora; 

- sprijină activitățile de conservare, prin convingerea autorităților si a publicului asupra 

importantei arealelor naturale. 

 

Preconizări de dezvoltare. Axele strategice ale Programului Balea 2030 

 

Preconizări de dezvoltare a unei destinații turistice de iarna si vara au fost făcute încă din secolul 

trecut (anii ’60). Acestea au si condus la construirea Transfăgărășanului, a liniei electrice si a 

telefericului intre Balea Cascada si Balea Lac. 

Atât localnicii cat si autoritățile locale si naționale au conștientizat potențialul turistic al zonei si, 

in general, al masivului Făgăraș.  

Conceptul si proiectele elaborate in epoca respectiva au rămas valabile din punct de vedere al 

identificării potențialului, dar nu mai sunt actuale din punctul de vedere al abordării. Astfel, 

conceptul vechi s-a bazat pe natura „industriala” a turismului, abordarea ignorând complet 
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conținutul noțiunii de dezvoltare durabila, precum si constrângerile legate de consumul de 

energie, de schimbările climatice si de întoarcerea omului spre natura si prezervarea ei. 

Preconizările  de dezvoltare se bazează pe principiile fundamentale ale dezvoltării durabile si se 

concentrează pe 4 axe strategice: 

I. Turism “4 sezoane”:  

Priorități:  

1. Infrastructuri : utilități publice, de acces si de cazare : modernizare, 

amenajare, organizare; 

2. Activitățile de vara: diversificare, încadrare; 

3. Activități de iarna - schi = locomotiva dezvoltării turismului de munte; 

obiectiv prioritar si factor de dinamizare; schi alpin, schi de tura, freeride, 

snowboard. 

II. Abordare complexa: evoluția cererii turiștilor, schimbările climatice, protecția mediului 

si privilegierea diversificării ofertei de turism montan.  Integrarea turismului rural, eco-

turismului, turismului cultural, turismului activ. 

III. Diversitatea ofertei turistice = atractivitate = frecventare = efect economic si social 

IV. Coordonarea si programarea dezvoltării - cadrul necesar atingerii obiectivelor. 

Instrumentele de coordonare si pilotare; gestiune/operare. 

 

 

Infrastructuri viitoare 

 

a. Infrastructuri de utilități publice, de acces si de cazare. Preconizări si încadrare 

 Modernizare Transfăgărășan si prelungirea sectorului de drum deschis si iarna .  

 Amenajarea de parcări in amonte de Balea Cascada (in locul identificat ca zona de acces la 

domeniul schiabil si ca stație de plecare al unei viitoare telecabine) si in zona Balea Lac – in 

relație cu strategia mobilității si cu principiul zonelor urbanizate verzi (fără vehicule cu motor 

cu combustie) 

 Rețele apa, colectare si tratare ape uzate, deșeuri 

 Reguli de urbanism pentru construcțiile viitoare (grad de ocupare al solului, densitatea 

construcțiilor, materialele folosite, etc.)  

 Campinguri, hotelier, rezidențial – determinare proporții si amplasamente funcție de 

conceptul global de dezvoltare turistica a întregii zone si relația cu infrastructurile specifice 

de iarna si de vara. 

 Strategia mobilității in întreaga zona ( transport in comun, transport pe cablu, parcări, 

circuite de drumeție, piste mountain bike,…) 
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b. Infrastructuri specifice – iarna 

Domeniul schiabil Balea – obiectiv prioritar si factor de dinamizare a zonei 

Relieful  accidentat si îngust al Văii Balea, ariile restrânse in suprafața, riscul crescut de avalanșe, 

prezenta drumului Transfăgărășan si liniei electrice restrâng posibilitățile de dezvoltare a unui 

domeniu schiabil in aceasta vale.  

Dezvoltarea acestui tip de activități specifice muntelui si sezonului de iarna este, in schimb, posibila, 

in proximitatea imediata a Văii Balea si a drumului Transfăgărășan, pe culmea Buteanu, in partea de 

est a văii. Punctul de plecare al mijlocului de transport pe cablu se poate prevedea la o altitudine de 

aproximativ 1400 m, pe un platou situat in proximitatea drumului Transfăgărășan, la o distanta de 2 

km mai sus de Balea Cascada. Cu o instalație de transport pe cablu in lungime de aproximativ 3,5 km 

se poate asigura deplasarea turiștilor la altitudinea de 2100 m.  

In timpul iernii aceștia pot practica schiul pe pârtiile amenajate in zona culmii Buteanu.  

Vara, turiștii pot sa practice drumeția in zona văii Arpășel sau acceseze creasta masivului Făgăraș. 

Pentru practicarea schiului se vor putea amenaja si alte pârtii si prevedea instalații de transport pe 

cablu din Culmea Buteanu spre Valea Arpășel sau, in Căldarea Balea, pe versantul vestic (dinspre 

Valea Doamnei).  

Amenajat in mai multe etape, domeniul schiabil se va putea întinde pe o suprafața de aproximativ 50 

ha de pârtii (spre comparație, domeniul schiabil din Poiana Brașov se întinde pe o suprafața de 80 

ha). 

Amplasarea identificata si propusa de noi va genera atât o creștere a frecventării cat si, in același 

timp, o degrevare a Văii Balea si zonei Balea Lac de supraaglomerările înregistrate actualmente, in 

special in perioada de vara, permițând sa se planifice dezvoltări complementare si armonioase pe o 

arie geografica mai larga. Cu certitudine, o astfel de preconizare va avea opozanți, in special din 

rândul investitorilor privați din zona Balea Lac. Pe termen lung, însă, si in acord cu principiile 

dezvoltării durabile si ale integrării moderate a investițiilor in mediul natural, soluția propusa va 

aduce satisfacție atât populației din zona cat si turiștilor si tuturor categoriilor de investitori. 
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Atractivitatea unui domeniu schiabil se bazează pe capacitatea operatorului de a menține oferta 
tehnica in perfecta stare si de a aduce ameliorări constante pentru clientela sa.  
De atractivitatea domeniului schiabil depind frecventarea sa si, implicit,  toți ceilalți parteneri 
economici (hotelaria, scoli de schi, restaurante, magazine de sport, comerț etc) precum  si 
producerea de venituri fiscale pentru colectivitate.  
De altfel, operatorii domeniilor schiabile participa activ la cheltuielile de promovare a zonelor 
montane.  
 
Condițiile naturale si de clima din zona Balea, justifica elaborarea unui masterplan de dezvoltare a 

unui domeniu schiabil, care sa cuprindă următoarele obiective principale de investiții: 

 Zona de acces la pârtii 

 Pârtiile de schi 

 Instalațiile de transport pe cablu si echipamente de amenajare pârtii 

 Instalația de zăpadă artificiala 

 Instalațiile si mijloacele de securizare a drumurilor, zonei si pârtiilor de schi; gestionarea si 

prevenirea avalanșelor. 

 

 

Zona de acces la pârtii 

 Zonele de acces la pârtii sunt esențiale: ele reprezintă interfața intre zonele de activități, 

zonele urbanizate si rețeaua de acces. 

 Condițiile de acces trebuie sa fie ușoare pentru un pieton care își duce echipamentul de schi. 

 Toate serviciile trebuie sa fie in proximitate: casele de bilete, magazinele, restaurantele, 

toaletele publice, punctele de îmbarcare pentru instalațiile de transport pe cablu, școala de 

schi, spatiile special destinate începătorilor, parcarea etc. 

 Zona găzduiește principalele instalații de transport pe cablu si fluxul de plecare. 

 Suprafața zonei trebuie sa fie suficient de mare pentru confortul activităților din zona, dar si 

pentru rezerva de dezvoltare in etapele viitoare 
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 In preajma zonei de acces, trebuie rezervate spatii strategice pentru dezvoltarea pe viitor a 

diverselor activități de divertisment si recreere 

 

 

 

 

 

 

Sub stația de plecare a telecabinei preconizate, la altitudinea de 1200 – 1400 m, terenul oferă 

posibilitatea dezvoltării unei zone de urbanizare – embrionul unei stațiuni montane. 

 

Pârtiile de schi 

 

 Trebuie acordata prioritate conceperii  domeniului schiabil si potențialului oferit de pârtiile 

de schi; trebuie asigurat un raport echilibrat intre pârtiile sportive ( dificile ) si pârtiile cu 

grad redus de dificultate/sportivitate pentru atragerea tuturor categoriilor de schiori. 

 Trebuie prevăzut un perfect echilibru intre capacitatea de transport a instalațiilor pe cablu 

si suprafețele pârtiilor ( acesta este unul din principiile după care se ghidează concepția unui 

domeniu schiabil). 

Un domeniu schiabil atractiv, chiar daca rămâne încadrat in categoria domeniilor schiabile mici-

mijlocii, va oferi o suprafața totala de pârtii (amenajata in mai multe etape) de peste 50 de hectare, 

din care peste 50 % trebuie sa fie parții ușoare si medii.  
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Instalațiile de transport pe cablu 

 Dezvoltarea se bazează pe amenajarea unui număr restrâns de instalații de transport pe 

cablu, moderne si cu debit ridicat. Acesta este un alt principiu ce sta la baza conceptelor 

actuale. 

 Domeniul este structurat pe  instalații majore si instalații complementare.  

Având in vedere situația actuală (telecabina veche cu o capacitate de 30-40 persoane pe ora) si 

preconizările de dezvoltare, se impune instalarea unei telecabine noi (telegondola) cu punctul de 

plecare la o altitudine de aproximativ 1400 m, pe un platou situat in proximitatea drumului 

Transfăgărășan, la o distanta de 2 km mai sus de Balea Cascada, cu o capacitate  de transport intre 

1000 si 2000 de persoane pe ora – instalație majora. 

 

 

Instalatii complementare – covor rulant (in zona de acces -1400 m altitudine), telescaune inspre 

Valea Arpasel si Curmatura Balii (constructie corelata cu marirea capacitatii de transport a 

persoanelor de la Balea Cascada la Balea Lac);  pentru transport persoane iarna si vara. 

Capacitatile se vor corela cu capacitatea de primire a siturilor si cu cea a domeniului schiabil. 
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Instalația de zăpadă artificiala 

 

 Dat fiind riscul unui grad variabil de acoperire cu zăpadă, rețeaua trebuie sa acopere o parte 

din suprafețele pârtiilor si zona de acces la pârtii. 

 

 

Dotări si echipamente pentru asigurarea securității turiștilor/schiorilor 

Prevenirea avalanșelor 

Pentru evitarea pericolelor legate de avalanșe,  este importantă  cunoașterea  precisă  a 

arealelor în care se produc. Cartografierea acestor areale si realizarea hârților  de risc 

permit luarea celor mai eficiente măsuri de atenuare a impactului acestora - masuri de protecție 

permanente sau temporare, active si pasive.  

Informarea și educarea publicului cu privire la riscul de avalanșă prin diseminarea informațiilor 

legate de nivelul de risc estimat, al zonelor de siguranță, al interdicțiilor de acces în zone de risc. 
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c. Infrastructuri specifice – vara 

 

In cadrul activităților de vara pot fi incluse: 

- tipuri de activități de aventură; 

- excursii/drumeții organizate cu si fără ghid; 

- trasee si locuri pentru observarea naturii (floră, faună); 

- excursii de experimentare a activităților de conservare a naturii; 

- excursii în comunitățile locale (vizitarea de obiective culturale, vizitarea fermelor 

tradiționale, vizionarea de manifestări cultural tradiționale, consumul de produse alimentare 

tradiționale, achiziționarea de produse tradiționale non alimentare etc.). 

d. amenajări de zone de agrement bazate pe atracția fata de apa (lac, spa, râu) in toate cele 4 

anotimpuri 
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 Planificarea / etapizarea investițiilor si bugetul estimativ 

Investițiile se vor face in etapele propuse prin studiul de concept - masterplan, validate de autorități 

si investitori. 

In contextul Europa 2020, smart specialization apare ca un element cheie pentru politicile teritoriale 
de inovare si un instrument important pentru a asigura sinergiile intre orizontul 2020 si planificarea 
Fondurilor Structurale ale UE. Ca atare, Comisia încurajează elaborarea de strategii 
naționale/regionale/locale de inovare pentru specializarea inteligenta (smart specialization) ca o 
modalitate de a asigura o susținere din Fonduri Structurale țintita si a adopta un demers strategic si 
integrat pentru a valorifica potențialul de creștere inteligenta si dezvolta economia in toate regiunile 
si localitățile.  

Cu titlu estimativ, propunem ipoteza in care bugetul necesar investițiilor pe tot parcursul 
programului este in valoarea de 100-150 de milioane Euro.  

Surse de finanțare: diverse si in raport cu natura investițiilor.  

- Subvenții europene 
- Subvenții naționale 
- Bugetul județean 
- Bugetul local 
- PPP 
- Surse private 

Finanțările vor fi programate si adaptate fiecărei etape de investiții. Planificarea etapelor se va face 
prin masterplan/strategie. 
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Etapele investiției (proiect)  

Etapa 1 :  Demersuri pregătitoare; de la data de 1 martie 2014 pana la data de 1 octombrie 2014 

Demersuri pregătitoare – faze de parcurs 

 Faza Conținut 

1 Crearea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) sau activarea ei , daca exista deja. 
Stabilire buget si surse  

2 Stabilirea perimetrului zonei in care se prevede dezvoltarea. Situația juridica a terenurilor. 

3 Realizare studii si 

documentații 

1. Studiu de concept - Masterplan/prefezabilitate sau Plan strategic 
de dezvoltare a turismului in zona – adoptat de Consiliile care fac 
parte din ADI 

2. PUG/PUZ  
3. Studiu de fezabilitate  
4. Documentație pentru schimbarea destinației terenului 
5. Proiect tehnic, documentație pentru autorizația de construcție 

 

4 Formalități 

administrative 

- Hotărâre CJ si CL  pentru adoptare concept/masterplan si PUZ  
- Obținere avize PUG/PUZ 
- Concesiune/transfer teren 

 

5 Exploatare/Operator - Desemnarea unui operator experimentat si agreat de 
investitor/finanțator este o condiție obligatorie pentru obținerea 
finanțărilor 
 

6 Finanțare - Identificarea surselor si a modelelor si punerea lor in opera ( subvenții 
europene, bugetul județean si local, PPP  etc ) vor face obiectul unui 
studiu dedicat  si a unui demers complex ce se vor realiza concomitent 
cu SF in vederea corelării etapelor de investiții cu posibilitățile reale de 
finanțare. 
 

 

 

Etapa 2 :  Faza 1 de investiții  

1. Infrastructuri de utilități publice, de acces: modernizare, amenajare, organizare; 

2. Activitățile de vara; 

- apa/lacuri - piscine naturale și bazine pentru copii, ștrand în natură;  
- activități sportive si terenurile aferente pentru cel puțin: fotbal, volei, baschet, tenis, 
escalada, cicloturism;  
- sanie de vară;  
- circuit sportiv;  
- trasee de drumeție;  
- descoperire flora și fauna – gradina alpina, 
 

3. Infrastructuri de turism pentru activități de iarna - schi = locomotiva dezvoltării turismului de 

munte si obiectiv prioritar.  
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- pârtii de schi – aproximativ 30 ha (din total 50 ha); 
- 3 instalații de transport pe cablu; 
- zona de schi pentru începători cu covor rulant; 
- instalație de zăpadă artificială;  
- schi nordic; 
- pârtie de săniuș; 

 

 

 

Obiective de investiții publice in infrastructuri de turism si utilități – estimări buget 

Nota:  Prezenta estimare se refera la investițiile finanțate din surse publice. 

Investițiile din surse publice vor asigura baza dezvoltării turismului din zona = 

infrastructurile de activități. Realizarea acestor infrastructuri va atrage, pe termen 

mediu si lung, un volum important de investiții private in toata zona. Investițiile 

publice vor juca astfel rolul de pârghie economica, facilitând atragerea investițiilor 

private.  

 

Drumuri de acces si parcări 
 

Faza I Faza II 

Drum de acces din DN x  

drumuri interioare, platforme x x 

Terasamente/pasaje in zona de acces -1400 m alt x x 

Amenajarea parcărilor – aprox 4 ha 2ha 2ha 

Amenajarea teritoriului/Peisaj x x 

Total 1.500.000 €  

Total + studii, proiecte, diverse și neprevăzute 1.700.000 €  

 

Infrastructuri generale/utilități 
 

Faza I Faza II 

Apa x x 

Canalizare x x 

Stații de epurare x x 

Deșeuri x  

Energie electrica x x 

Total 3.000.000 €  

Total + studii, proiecte, diverse și neprevăzute 3.200.000 €  
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Amenajarea pârtiilor de schi  
 

Faza I 
30 ha 

Faza II 

Pârtie începători x  

Pârtii albastre x  

Pârtii verzi x x 

Pârtii roșii x x 

Pârtii negre x x 

Pârtie sanie x  

Total 1.500.000 €  

Total + studii, proiecte, diverse și neprevăzute 1.700.000 €  

 

Zăpadă artificială 
 

Faza I 
15 ha 

Faza II 

Lac-acumulare pentru sistemul de înzăpezire x  

Sistem de înzăpezire x x 

Total 2.000.000 €  

Total + studii, proiecte, diverse și neprevăzute 2.300.000 €  

 

Instalații de transport pe cablu 
 

Faza I 
 

Faza II 

Telecabina 50 cabine X 6 pers + construcții aferente x  

Telescaun x x 

Covor rulant x  

Total 18.000.000 €  

Total + studii, proiecte, diverse și neprevăzute 19.500.000 €  

 

Clădiri din domeniul schiabil 
 

Faza I 
 

Faza II 

Clădire administrativă + comercial x  

Garaje – spații tehnice x x 

Clădire/cabana stație superioara x  

Total 1.500.000 €  

Total + studii, proiecte, diverse și neprevăzute 1.700.000 €  

 

Diverse dotări ale pârtiilor de schi si domeniului schiabil 
 

Faza I 
30 ha 

Faza II 

Securizarea pârtiilor  x x 

Prevenirea avalanșelor  x 

Marcare x x 

Utilaje întreținere (ratrac) x x 

ATV cu șenile x x 

Alte vehicule  x x 

Total 900.000 €  

Total + studii, proiecte, diverse și neprevăzute 1.000.000 €  
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Alte activități decât schiul alpin 

pe 

zăpadă 
      Faza I  Faza II  

  
Schi de fond/Schi de 

tură 
amenajare parțială x x 

  
Plimbări cu rachete de 

zăpadă 

amenajare, semnalizare, 

marcare traseului  
x  

cu sau fără zăpadă 

 Tiroliene lungi Amenajare + materiale x  

 
Sanie tubing pârtie 

sintetica 
Amenajare + materiale  x 

fără zăpadă  

  Drumeție 
amenajare, semnalizare, 

marcare traseu  
x  

  Loc de belvedere 
amenajare și panouri de 

identificare 
x x 

  
Traseu de ciclism de 

coborâre 

amenajare, semnalizare, 

marcare traseu 
x  

  Lac de scăldat amenajare maluri  x 

  Gradina alpina Amenajare  x  

       TOTAL   

  Total    2.000.000 €  

  
Total + studii, diverse și 

neprevăzute 
   2.300.000 €   

 

Obiective de investiții - sinteza Faza 1 Faza II 

Drumuri de acces si parcări 1.700.000 €  

Infrastructuri generale/utilități 3.200.000 €  

Amenajarea pârtiilor de schi  1.700.000 €  

Zăpadă artificială 2.300.000 €  

Instalații de transport pe cablu 19.500.000 €  

Clădiri din domeniul schiabil 1.700.000 €  

Diverse dotări ale pârtiilor de schi si domeniului schiabil 1.000.000 €  

Alte activități decât schiul alpin 2.300.000 €   

Total + studii, diverse și neprevăzute 33.400.000 € 15.000.000 € 

 

Nota:  Un obiectiv important pe care nu îl încadram in categoria investițiilor publice deoarece va 

putea face obiectul unei investiții private sau prin PPP, este construcția unui spa - aquapark. 

In funcție de abordare, acest obiectiv poate deveni elementul principal de atracție, generând 

o frecventare turistica masiva si constanta pe tot parcursul anului. 
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Ipoteza expusa la pagina 20 referitor la volumul total al investițiilor pe tot parcursul 

programului, in valoare de 100 – 150 milioane de Euro, ia in considerare investițiile publice 

din faza I si faza II, investiția in aquapark + rezidențial si hotelier aferent (de analizat 

posibilitatea PPP) si investițiile private atrase in zona. Din totalul estimat, finanțarea publica 

nu ar trebui sa depășească 50 de milioane de Euro 
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Guvernanta – coordonare locala si județeana. Portajul proiectelor. Pilotaj. Operare/ Exploatare  

GUVERNANTA 
Pentru un demers de dezvoltare turistică a zonei, orientarea spre dezvoltare durabilă este dată de 
următoarele 3 aspecte: 

1. o GUVERNANTA concentrată, aplicată printr-o mediere între aleșii locali, societatea 
civilă și întreprinderi; 

2. un demers solidar (munca în rețea, adaptata specificității teritoriale);    
3. un proiect de societate care să răspundă în mod global problemelor economice, sociale 

și de mediu și care să alimenteze un principiu de perenitate și de speranță. 
 

GUVERNANTA  este definită de doctrina de specialitate ca: „ ansamblul cooperărilor formale și 
informale între actorii publici și privați, prin care se ajunge la luarea și punerea în aplicare a 
deciziilor.” 

 
În domeniul turistic, guvernanta scoate în evidență întrepătrunderea între economic, politic și 

social. 
 

Utilizarea  termenului de guvernanta se bazează pe 5 puncte centrale: 
1. pluralitatea de actori din destinațiile sau stațiunile turistice 
2. logica acțiunii acestor actori 
3. formele de coordonare verticale și orizontale între actori; relațiile politice, economice și 

sociale formale și informale 
4. relațiile asimetrice; parteneriatul public–privat, prezent în toate sferele  
5. actorul colectiv; destinațiile turistice sunt percepute de către clienți ca un sistem 

funcțional și unitar, care trebuie să fie eficient. 
 
Portajul proiectelor. Pilotaj 
 
Comitetul de pilotaj este: 

 un instrument organizațional care joaca un rol important in realizarea proiectelor.  
 este o structura decizionala care pune in aplicare voința politica.  
 cel care impulsionează si asigura dinamica tuturor actorilor implicați in proiect. 

 
In general, un comitet de pilotaj este compus din reprezentanți ai instituțiilor si autorității publice si 
din experți. 
 
Are drept rol sa asigure : 
  * alegerea strategiilor – elaborarea unui plan local de dezvoltare turistica 
  * stabilirea obiectivelor strategice 
  * planificarea dezvoltării turistice pe termen mediu si lung in concordanta cu politica 
regionala/națională/europeana 
  * reunirea tuturor mijloacelor necesare in vederea dezvoltării si promovării proiectului 
  * comunicarea pe tema proiectului 
  * legătura intre actorii publici si privați implicați in realizarea proiectului 
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Operare/Exploatare 
 
Sfera economica a unei zone turistice este formata din profesioniștii turismului din domenii ca: 
transportul pe cablu (când activitatea este delegata), cazarea (hoteluri, rezidente, centre de 
vacanta, apartamente/locuințe din circuit turistic), comercianții de orice fel, diverși prestatori din 
domeniul sportiv sau animație. 
  
Profesioniști sportivi sunt: ghid de munte, monitori de schi alpin si fond, acompaniator de munte (un 
generalist al muntelui, naturalist, care acompaniază pe cei ce doresc sa descopere acest mediu). 
  
Ceilalți comercianți sunt foarte puțin organizați sau federați, având in vedere sezonalitatea activității 
din zonele montane. 
 
Autoritatea organizatoare (Județul, comuna, asocierea intercomunala) este partajata intre misiunile 
generale legate de societatea locala si gestiunea turismului.  
In general, autoritatea publica suferă de o lipsa de personal competent. 
 
Sfera economica este compusa din actori eterogeni, inegal implicați. 
 
Populația locala se implica din ce in ce mai mult in dezbaterea publica privind consecințele 
dezvoltării turismului asupra cadrului de viată. 
 
Temerile privind schimbările climatice conduc la o dezorientare in stabilirea direcției de dezvoltare si 
de investiții.  

Care sunt avantejele existentei 

unui asemenea grup?   

O mai buna cunoastere 
globala a subiectului si 
inscrierea lui intr-un 
demers general, care 
exprima strategia de 
dezvoltare regionala. 

O structurare care va 
facilita colaborarea cu 
diferiti experti si alte 

servicii publice 
implicate. 

Un grup structurat care 
va fi reactiv fata de 

problemele sau 
piedicile ce pot afecta 
punerea in aplicare a 

proiectului. 
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In vederea construirii unei oferte turistice coerente, funcționale si atractive, tratarea fazei 
operaționale se face in baza principiului instalării unui operator unic al domeniului schiabil.  

 
Alegerea unui model de operare a stațiunii trebuie făcută si in funcție de modelul investițional ales 
dar mai ales in funcțiune de interesul major al asigurării rezultatelor scontate si al asigurării unei 
dezvoltări durabile.  
 
Cine investește ? 

A. Public – toata investiția 

Modelul comunitar este compus din mai multe unități independente, specializate in 

diverse servicii si care acționează mai mult sau mai puțin coordonat. In acest caz instituțiile 
politice au putere de impulsionare si regularizare mai mare. Managementul zonei este 
concentrat pe coordonarea diferitelor unități.  
In Modelul comunitar se pune accentul pe colectivitatea locala si pe legitimitatea 
intervenției sale. 

 

B. Public – anumite infrastructuri ( eventual) 

Privat – echipamente/activități 

Modelul integrat sau corporate este modelul in care operatorul turistic privat este 

dominant.  Toate serviciile necesare practicării schiului sunt asigurate de către acest 
operator. Pentru ansamblul serviciilor necesare , acest operator stabilește relațiile cu 
întreprinderile de servicii, fie integrându-le, fie sub-contractând, dar păstrând in continuare 
poziția de lider. Logica centrala este cea economica si de profit.  
Acest model e adoptat in America de Nord, Canada si parțial in Europa de vest. 
In modelul integrat relația intre operatorul dominant si actorii publici sau privați este 
neglijata. 
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 Conceptorul – competente & referințe 

ALPIN CONCEPT ( joint-venture cu DIANEIGE SA din Grenoble si membru al Cluster Montagne din 

Franța ), împreuna cu asociatul sau DIANEIGE,  este specializat in: 

 Concepție stațiuni turistice si domenii schiabile  

 Experiența de peste 15 ani pe teritoriile montane din Europa. Exemple de prestigiu: 

Courchevel, Trois Vallées, Val d’ Isère, Tignes, Les 2 Alpes, etc. 

 Dezvoltarea siturilor turistice - iscusința unica in materie de cunoaștere a zăpezii aplicata la 

pregătirea pistelor de schi (rezultata din programele de cercetare: Universitatea din 

Grenoble – Pregătirea Jocurilor Olimpice de la Albertville din 1992 – Expertiza in cele mai 

mari centre acoperite pentru ski (Dôme TOKYO, SAYAMA etc.) 

 Consilierea colectivităților teritoriale - specializați in turism, agrement si cultura - experiența 

de 26 de ani si 2 500 misiuni realizate 

 Managementul destinațiilor turistice (operare stațiuni si domenii schiabile), al brandului si 

ofertelor turistice 

 Administrarea resurselor: mediul înconjurător, patrimoniu dar si a „Brandului/Brandurilor” 

in perspectiva unei dezvoltări durabile.  

 Managementul proiectelor turistice pana la asistenta in conducerea proiectelor; 

 


