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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 

5 areale, 5 proiecte, 5 echipe, 5 coordonatori şi ... 1 carte. 
Iniţiat sub forma unei practici de specialitate, desfăşurată pe durata a 

aproximativ 2 luni, cu studenţii specializării Planificare teritorială, an II, din cadrul 
Facultăţii de Geografie a Universităţii Babeş-Bolyai, prezentul volum a văzut 
lumina tiparului ca rezultat al proiectelor elaborate. Arealele de studiu alese s-au 
calat pe spaţiul regional al Ţării Haţegului, fiecare areal răspunzând unei provocări 
actuale, fie ea demografică, socio-economică sau environmentală, redate în cele de 
mai jos. 

 
Amenajarea sectorului hidrografic Râul Alb  
Apele de munte care încă beneficiază de o calitate crescută a 
biodiversităţii încep să fie din ce în ce mai puţine, cursurile râurilor 
fiind împânzite de betoane, ţevi, construcţii hidrotehnice, defrişări şi 
poluare, investiţii justificate prin beneficiile socio-economice aduse 

comunităţilor locale. Încurajarea certificatelor verzi în vederea producerii de 
energie regenerabilă au constituit cadrul legal de apariţie a microhidrocentralelor şi 
pe teritoriul judeţului Hunedoara. Unul din arealele propuse pentru demararea 
unei astfel de acţiuni îl constituie şi sectorul hidrografic Râul Alb, unde se află unul 
din puţinele râuri cu un mediu natural neafectat încă de activitatea umană şi, încă, 
cu o serie de elemente de patrimoniu construit, exploatate foarte puţin. În acest 
sens, se impun propuneri de amenajare viabilă ale acestui sector hidrografic. 

 
Amenajarea Fundăturii Ponorului 
Munţii Şureanu, cu altitudini reduse dar cu suprafeţe extinse, prezintă 
un important complex de ape subterane şi de suprafaţă şi o serie de 
obiective turistice naturale, ce pot fi incluse unor trasee turistice, mai 
puţin marcate sau amenajate la ora actuală. Inclusă în cadrul Parcului 

Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina, depresiunea carstică Fundătura 
Ponorului este traversată de pârâul Ohaba, curs ce dispare în subteran pentru a 
reapare în cadrul peşterii Şura Mare. În vederea creşterii atractivităţii turistice, 
amenajarea turistică a acestui areal carstic poate îmbogăţi itinerariul obiectivelor 
naturale amenajate din grupa Carpaţilor Meridionali. 
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Restaurarea cetăţii regale a Haţegului 
Ridicată în Evul Mediu, pe teritoriul satului Subcetate, cetatea 
Haţegului străjuieşte Depresiunea Haţegului de pe promontoriile dl. 
Orlea. Cu dimensiuni modeste şi într-o stare de degradare avansată, 
turnul hexagonal al cetăţii reprezintă singura mărturie a cetăţii de 

odinioară, altădată un edificiu cu un puternic rol militar şi politic în Evul mediu. 
Tot aici s-au păstrat urme ale vechiului drum roman ce făcea legătura între 
Sarmizegetusa – Ostrov – Bărăşti. Într-un context în care, pe plan mondial, 
patrimoniului construit i se acordă din ce în ce mai multă importanţă, restaurarea 
unui obiectiv turistic de talia cetăţii regale a Haţegului şi integrarea lui în circuite 
turistice ar constitui o contribuţie la dezvoltarea Ţării Haţegului.  

 
Reconstrucţia căii ferate Băuțar – Subcetate 
Utilizată ca o cale ferată secundară, linia ferată Caransebeş – Băuţar – 
Subcetate, neelectrificată, a fost inaugurată în anii 1908, pe sectorul 
Caransebeş – Băuţar, respectiv în 1909, pe traseul Băuţar – Subcetate, 
şi valorificată prin transportul zăcămintelor de metale neferoase sau a 

resurselor forestiere existente. După mai bine de jumătate de veac, cele două 
tronsoane Băuţar – Sarmizegetusa şi Sarmizegetusa – Haţeg au fost închise 
circulaţiei trenurilor de călători, iar din 2000, sectorul Băuţar – Haţeg a fost 
dezafectat. În contextul necesităţii creşterii conectivităţii şi a îmbunătăţirii 
accesibilităţii, cu precădere a încurajării realizării unor conexiuni intermodale, 
reconstrucţia căii ferate Băuțar – Subcetate şi utilizarea ei în scop turistic ar favoriza 
dezvoltarea localităţilor din Ţara Haţegului.   

 
Amenajarea satului Goteşti prin valorificarea peisajului tradiţional 
existent 
Ţara Haţegului îşi poate adjudeca o întreagă complexitate de 
elemente ale patrimoniului natural şi construit. Viaţa „la ţară” intens 
vehiculată în varii contexte poate constitui alternativa la tumultul 

urban şi dorinţa de regăsire a valorilor autentice. Aşezările rurale din Ţara 
Haţegului mai păstrează elemente ale arhitecturii tradiţionale (case, anexe, garduri), 
parte redusă a instalaţiilor tradiţionale sau a datinilor străbune şi urme vizibile ale 
modului tradiţional de utilizare al terenurilor. Ultimele două decenii au evidenţiat 
o scădere a numărului de locuitori, pe fondul îmbătrânirii demografice şi a 
orientării populaţiei apte de muncă înspre locaţii ce asigură un nivel de trai mai 
ridicat, mare parte din gospodării rămânând nelocuite şi într-o stare continuă de 
degradare. Localitate componentă a comunei Răchitova, satul Goteşti este un sat 
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risipit, propus anii trecuţi pentru dezafectare. Conservarea in situ a elementelor de 
factură tradiţională existente, construirea altora, respectând specificul local, sau 
modificarea funcţiei rezidenţiale deţinute de acestea într-una turistică pot deveni 
alternative de dezvoltare în orice lucrare de amenajare teritorială. 

 

 
 

Toate aceste provocări s-au materializat în propunerea unor soluţii de 
amenajare, unde imaginaţia fiecărei echipe s-a împletit, în mod echilibrat, cu 
valenţele reale de aplicativitate a acestora.  

Dincolo de însuşirea unor cunoştinţe teoretice şi aplicative, dobândirea 
unor abilităţi practice, dezvoltarea unui mod de gândire analitic şi sintetizator, 
interdisciplinaritatea şi dezvoltarea spiritului de echipă au constituit rezultate 
secundare ale acestui demers ştiinţific.  

 
 

Coordonatorii 
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REZUMAT: Prin acest proiect de amenajare a bazinului hidrografic Râul Alb, se atrage 
atenția asupra posibilității ruperii relației de echilibru dintre comunitățile umane și unitatea 
naturală de susținere, în defavoarea ultimei părți. Ca obiective propuse, studiul s-a axat pe 
identificarea situației existente şi a disfuncționalităților din zona de studiu, realizarea 
analizei SWOT și elaborarea unor propuneri de dezvoltare. Ca metode de elaborare a 
proiectului, au fost utilizate documentarea bibliografică, metoda inductivă pentru 
evidenţierea situației existente a Râului Alb, metoda analizei, sintezei, observației şi anchetei 
sociologice. Rezultatele obţinute s-au axat pe valorificarea patrimoniului construit al celor 3 
localităţi componente ale bazinului hidrografic Râul Alb şi identificarea unor reale surse de 
dezvoltare durabilă a comunităţilor locale. 
 
Cuvinte cheie: Râu Alb, Râu Mic, Coroiești, microhidrocentrală, Geoparcul Dinozaurilor - 
Țara Hațegului, patrimoniu construit, mori 

 
1. INTRODUCERE 
 
Justificare temă 
Amenajarea bazinului hidrografic Râul Alb a reprezentat pentru noi un 

proiect foarte important datorită faptului că Râul Alb este unul dintre puţinele 
râuri din Munţii Retezat şi din România recunoscut ca puțin afectat, până în 
momentul de faţă, de modificări generate de intervenţia antropică, cu toate că în 
partea superioară a bazinului este amplasată o priză de apă cu destinația lacul Gura 
Apelor. Bine conservat din punct de vedere ecologic, acesta se află în prezent în faţa 
unei provocări: valorificarea potenţialului hidroenergetic prin construcţia unei 
microhidrocentrale, inclusiv în contextul includerii teritoriului unor arii protejate, 
Geoparcul Dinozaurilor - Ţara Haţegului şi ROSCI0236 Strei-Haţeg. Pe lângă 
aceste aspecte, adăugăm suprapunerea bazinului hidrografic unui teritoriu cu un 
peisaj natural deosebit, cu elemente antropice de valoare abandonate sau slab 
valorificate, cu un şomaj ridicat generat de reducerea activităţii industriale din 
arealele adiacente (Haţeg, Hunedoara, Călan şi Depresiunea Petroșani) şi cu o mare 
nevoie de soluţii de dezvoltare locală. Totodată, prin acest proiect, în contextul unei 

Amenajarea sectorului hidrografic Râul Alb 

Mihaela GRIJINCU, Alexandra IUORAŞ, Mihai LAZĂR, 
Adriana NISTOR, Paul-Adrian RADU
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promovări lacunare a bazinului hidrografic analizat, ne-am propus propulsarea 
teritoriului prin elementele sale reprezentative ca obiective turistice.   

Valoarea științifică, demonstrată în special de către biologi, a bazinului 
superior, pe care valorile indicilor morfometrici nu-l recomandă în vederea 
desfășurării unor palete extinse de activități economice și amplasarea celor trei 
localități în bazinul inferior sunt motive suficiente pentru a restrânge și concentra 
atenția la sectorul inferior de bazin, din dorința de identificare a unor alternative 
concretizabile pentru tendințele cu impact negativ asupra mediului. 

 
Obiective 
Obiectivul general al proiectului constă în elaborarea unor propuneri de 

amenajare a unui bazin hidrografic. Obiectivele specifice preconizate sunt: 
� identificarea situaţiei existente din arealul analizat;   
� identificarea problemelor cu care se confruntă zona de studiu; 
� elaborarea analizei SWOT; 
� elaborarea unor propuneri de dezvoltare. 

 
Patrimoniul natural și cultural 
Pornind de la moştenirea lăsată de generaţiile anterioare, fie că vorbim de 

elemente ale cadrului natural, fie de cele de natură antropică, operăm cu un 
patrimoniu, a cărui evoluţie este direct condiţionată de acţiunile antropice din 
prezent. Tot în acest context, problematica biodiversităţii, la nivel european, a fost 
semnalată odată cu adoptarea de către statele membre UE a Directivei „Habitate” 
92/43/CCE (SCI – situri de importanţ� comunitar� – flor�, faun�, teritorii) şi a 
Directivei „Păsări” 79/409/CCE (SPA – situri de protecţie avifaunistic�). Cu toate 
aceste iniţiative, la nivel naţional, există încă o serie de intervenţii umane ce au un 
impact asupra conservării naturii. Este şi cazul râurilor de munte, afectate, din ce în 
ce mai mult, de factorul antropic prin distrugerea biodiversității generată de 
amplasarea de microhidrocentrale. Efectele pe termen lung ale unor astfel de 
investiţii sunt mai nocive decât potenţialele şi imediatele avantaje socio-economice. 

Pe de altă parte, produsele create de factorul uman, luând forma unor 
gospodării, anexe, edificii socio-culturale, creaţii lirice definesc un teritoriu. Pe 
lângă efectele socio-economice pe care le poate avea revitalizarea patrimoniului 
cultural, acesta are şi un puternic rol de consolidare a identităţii şi coeziunii 
comunităţilor, obiective propuse şi în documentele europene şi naţionale (Legea  
nr. 350 din 2001 privind  amenajarea  teritoriului și  urbanismul, Legea nr. 422 din 
2001 privind protejarea monumentelor istorice, Legea nr. 157 din 
1997, privind  ratificarea  convenției  pentru  protejarea Patrimoniului arhitectural 
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al Europei, Strategia Patrimoniului Cultural Naţional etc.). Cele 3 localităţi 
integrate bazinului hidrografic Râul Alb (Râu Alb, Râu Mic şi Coroieşti) se 
circumscriu problematicii de mai sus, printr-o diversitate a patrimoniului 
vernacular existent. Principala problemă rămâne, însă, şi de această dată, slaba 
punere în evidenţă a valorilor culturale existente. 
  

Contextul  teritorial 
Alături de Râu Bărbat (în vest), Sibișel și Râu Mare (în est), Râul Alb este 

unul dintre afluenții importanți ai Streiului, din bazinul mijlociu al acestuia. 
Drenează parte din versantul nordic al Munților Retezat.  

Raportat la decupajele administrative, are o poziție sudică în cadrul 
județului Hunedoara și una vestică în cadrul comunei Sălașu de Sus. Atât direct cât 
și indirect, organismul hidrografic analizat a favorizat apariția și dezvoltarea de-a 
lungul cursului său inferior a trei localități: Râu Alb, Râu Mic și Coroiești. 
Accesibilitatea se realizează prin intermediul DN/E66/79 și CFR 202 (dublă 
electrificată) la care se racordează DC78, cu rol de interconectare a celor trei 
localități menționate. Conexiunea DC78 cu ,,axele” Zăvoi-Paroș și Ohaba de sub 
Piatră-Sălașu de Sus-Nucșoara se realizează prin drumurile comunale: 73A, 73B, 76 
și 75. Cele mai apropiate aeroporturi se află la Caransebeș (83 km), Sibiu (146 km) 
și Craiova (210 km).  

Teritoriul aferent bazinului hidrografic Râul Alb face parte din perimetrul 
mai multor arii protejate. Bazinul superior se încadrează Parcului Național Munții 
Retezat (categoria a II-a IUCN), iar cel inferior Geoparcului Dinozaurilor-Țara 
Hațegului, arie protejată de interes național (categoria a IV-a IUCN), aflat în 
administrația Universității din București. Recunoașterea valorilor de patrimoniu 
natural și cultural existente este conferită prin includerea în Rețeaua Globală a 
Geoparcurilor (UNESCO). Același areal analizat face parte din rețeaua Natura 
2000, prin înglobarea în cadrul sitului ROSCI0236 – Strei-Hațeg. Dacă luăm în 
calcul analiza întregului bazin, cu focusare pe partea inferioară, trebuie menționate 
și arealele SCI și SPA Retezat. 

La nivel comunitar, bazinul hidrografic al Râului Alb este inclus unor 
forme asociative, prima aparținând GAL-ului Microregiunea Țara Hațegului-
Ținutul Pădurenilor, un parteneriat public-privat, cea de-a doua asociere 
integrându-se Asociației Intercomunale Țara Hațegului, apărută în urma unei 
colaborări între consiliile locale din Țara Hațegului, Consiliul Județean și mediul 
universitar.  

 



Bazinul hidrografic Râu Alb - amplasare în context teritorialFigura 1.
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2. METODOLOGIE 
Principalele metode utilizate în cadrul prezentului studiu sunt: 

� Metoda documentării bibliografice. Sursele de documentare bibliografică 
folosite cuprind surse cartografice, statistice şi legislative, materiale 
bibliografice din literatura de specialitate națională și internațională. O 
serie de informaţii utile privind aspectele socio-economice, cu precădere 
legate de avantajele şi dezavantajele construcţiei de microhidrocentrale au 
fost obţinute şi din consultarea website-urilor unor instituţii sau organizaţii 
(World Wide Fund for Nature Romania, Geoparcul Dinozaurilor „Ţara 
Haţegului” etc.), dar şi a presei locale şi regionale online (Replica de 
Hunedoara, Adevărul, Vocea Transilvaniei). 

� Metoda inductivă presupune cunoașterea realității geografice și căutarea 
trăsăturilor generale. Prin studierea situaţiei Râului Alb, s-au adus 
contribuţii, prin generalizare, la completarea imaginii de ansamblu a 
situaţiei actuale a râurilor mici din Carpaţi. 

� Metoda cartografică, transpusă prin digitizarea principalelor elemente 
teritoriale existente şi realizarea unor reprezentări cartografice. 

� Metoda analizei, reliefată prin observaţiile din teren, consultarea şi 
interpretarea datelor, analiza SWOT. 

� Metoda sintezei s-a bazat pe rezultatele analizei, permiţând cunoaşterea 
caracteristicilor de ansamblu ale bazinului hidrografic Râul Alb, facilitând 
formularea concluziilor şi a soluţiilor propuse pentru dezvoltarea locală. 

� Metoda observaţiei, fie ea directă (documentarea pe teren) sau indirectă 
(fotografii, imagini aeriene, materiale cartografice), a avut ca scop 
acumularea unor elemente calitative și cantitative necesare studiului. 

� Metoda anchetei sociologice, prin cele 4 interviuri semi-structurate preluate 
obţinându-se informații legate de actuala valorificare a potenţialului 
hidroenergetic a Râului Alb, dar şi de viitoarele proiecte de amenajare ale 
acestuia, cu implicaţiile socio-economice care derivă.  
Ca procedee şi tehnici de cercetare au fost utilizate descrierea, realizată pe 

baza observaţiei și analizei, explicația, prin identificarea unor răspunsuri la 
întrebările legate de teritoriul analizat, reprezentarea grafică şi evidența statistică. 

Mijloacele utilizate includ informaţii primare, sub forma unor date 
colectate din teren, materiale cartografice (Harta topografică a României, scara 
1:25000, foile L-34-094-B-d, L-34-094-D-b, L-34-094-D-d, L-34-095-A-c, L-34-
095-C-a, L-34-095-C-c, ortofotoplanuri din 2014, scara 1:5000, hărți geologice 
1:200000, foaia 26 Orăștie, hărți pedologice, foaia 26 Orăștie, hărțile josefine), date 
statistice, fotografii şi softuri (ArcGIS 10.1, Microsoft Office 2010, Photoshop). 
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3. SITUAŢIA EXISTENTĂ 
 
Cadrul natural  

 La nivelul bazinului hidrografic al Râului Alb se pot ușor identifica două 
sectoare: superior și inferior, cu diferențieri la nivelul indicilor geomorfometrici, a 
substratului geologic și a învelișului biopedologic. Primul sector este, în întregime, 
montan, rețeaua permanentă organizându-se între 1908 și 813 m, altitudinea 
maximă fiind de 2461 m, cea medie de 1541 m, iar panta medie de 24˚. De cealaltă 
parte, bazinul inferior nu impresionează prin valori altitudinale: 1749 alt. max., 336 
alt. min., 743 alt medie, 12˚ panta medie, doar afluentul de dreapta Pr. Muncelu 
face ca aceste valori să nu fie mai modeste. Relieful montan, modelat în partea 
superioară de ghețarii cuaternari, s-a dezvoltat în majoritate pe granodiorite 
paleozoice și precambriene și mai puțin pe șisturi verzi (vest). Diversitatea 
substratului este mai importantă în bazinul superior, unde de la sud la nord 
întâlnim șisturi cristaline, amfibolite, gresii și marne cretacice, calcare nisipoase și 
pietrișuri neogene și depozite cuaternare de terasă și luncă.  

Descreșterea durității rocilor dinspre amonte spre aval are implicații directe 
în caracteristicile subunităților de relief și, indirect, în distribuția învelișului de 
soluri și dezvoltarea unor practici agricole. Astfel, dacă la munte vom întâlni soluri 
specifice claselor Spodisoluri și Cambisoluri, în nord pe subunitățile Depresiunii 
Hațegului (muncei, dealuri – în dreapta Râului Alb, câmpie înaltă - stânga Râului 
Alb) s-au dezvoltat luvosoluri, în lunca destul de îngustă predomină aluviosolurile.  

Dezvoltarea în Munții Retezat a ghețarilor cuaternari a făcut posibilă 
existența în depozitele de luncă a unor blocuri, unele de dimensiuni importante, 
puternic rulate, care se constituie într-un impediment serios pentru practicarea 
agriculturii intensive. În acest sens, granitoidele puternic rulate au fost utilizate în 
delimitarea proprietăților, constituindu-se astăzi în elemente de specificitate 
recunoscute.  

Râul Alb (21.2 km) are puțini afluenți, poate doar Pr. Muncelul este demn 
de semnalat. Cu toate acestea, debitul organismului hidrografic analizat a făcut 
posibilă amplasarea a numeroase mori și văioage care valorificau produsele agricole 
rezultate din utilizarea pășunilor montane, a celor din zona de deal sau a 
terenurilor arabile din câmpia înaltă sau luncă.  

Sectorul hidrografic analizat se înscrie Depresiunii Hațegului, partea sudică 
intrând în contact cu catena montană a Munților Retezat. Suprapunerea 
predominantă peste o vatră depresionară a determinat dezvoltarea unor habitate 
de-a lungul văii (Coroiești, Râu Alb, Râu Mic), un mod specific de utilizare a 
terenurilor axat pe valorificarea terenurilor agricole, un grad ridicat de 
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conectivitate al așezărilor și adaptarea ocupațiilor locuitorilor la condițiile locale 
(morărit, de pildă). 

Principalul curs de apă din bazinul hidrografic Râul Alb îl constituie râul 
omonim, emisarul său fiind un curs de apă important în județul Hunedoara, Strei. 
Valorificarea potențialului hidraulic a reprezentat o îndeletnicire veche și pentru 
locuitorii de pe Valea Râului Alb. Prezente pe tot cuprinsul țării, cu o distribuție 
spațială mai numeroasă în Maramureș, Banatul montan, instalațiile preindustriale 
(mori, vâltori) au fost prezente și în cadrul prezentului bazin, ca de altfel în tot 
restul suprafeței Țării Hațegului. Consultând documente cartografice mai vechi 
(hărțile josefine ale Imperiului Habsburgic), aici existau 19 mori, în prezent 
existând doar 1 moară, nefuncțională, în localitatea Râul Alb, și 2 vâltori (în 
Coroiești și Râu Mic). Dacă vâltorile de apă erau utilizate pentru spălarea și 
limpezirea textilelor de mari dimensiuni, morile erau folosite pentru măcinarea 
grăunțelor, zdrobirea semințele și obținerea uleiului comestibil. 

 

 
 

Figura 2. Morile din cuprinsul localităţilor Râu Alb, Râu Mic, Coroieşti 
(de la stânga la dreapta) 

Sursa: Prima ridicare topografică habsburgică, scara 1:28800 
 

În funcție de celelalte elemente ale cadrului natural prezentate, se poate 
intui etajarea altitudinală a vegetației dinspre alpinul și subalpinul de peste 1700 m, 
spre rășinoasele cuprinse între 1300 și 1700 m, pădurile de amestec ce fac trecerea 
spre foioasele în care predomină fagul, iar sub 800 m predomină pajiștile și 
terenurile cultivate apărute în detrimentul pădurilor de fag sau chiar gorun, în 
partea inferioară. 

 Nu în ultimul rând, prezența unor arii protejate, recunoscute național 
și/sau internațional, contribuie la gradul de biodiversitate al zonei, devenind unul 
din punctele forte pentru susținerea conservării patrimoniului natural existent. 
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             Particularități demografice și de habitat 
Sate componente ale comunei Sălașu de Sus, cele 3 localități situate în 

bazinul hidrografic Râul Alb – Coroiești, Râu Alb, Râu Mic, ca mărime 
demografică, sunt sate mici (sub 500 de locuitori), amplasate de-a lungul văii. Din 
punct de vedere a formei perimetrului construit, satele au o formă liniară, 
caracterizându-se printr-o lărgime uniformă a străzilor, a dominanței intersecțiilor 
rectangulare și curbe. Ca textură și structură, satele bazinului hidrografic Râul Alb 
sunt răsfirate, având o vatră bine delimitată, gospodăriile se află la distanțe mai 
mici, sunt despărțite de livezi, grădini; localitățile au o rețea foarte bine definită și o 
formă slab geometrizată (PATZ Țara Hațegului). 

   
Tabelul 1. Numărul de locuitori și funcțiile satelor 

 
Localitate Nr. locuitori (2002) Nr. locuitori (2011) Funcție 

Coroiești 285 175 agro-pastorală 
Râu Alb 222 183 agricolă 
Râu Mic 170 189 agro-pastorală 

Sursa: Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor, 2002, 2011; PATZ Țara Hațegului 
 
 Populația este predominant în continuă scădere în localitățile componente 
ale comunei Sălașu de Sus (Mălăiești, Nucșoara, Ohaba de sub Piatră, Paroș, 
Peștera, Sălașu de Jos, Sălașu de Sus, Zăvoi), exceptând localitatea Râul Mic, situată 
într-un trend uşor ascendent. Consultând structura populației pe grupe de vârstă, 
comuna cunoaște un bilanț natural scăzut în ultimii ani, ceea ce a dus la o 
îmbătrânire a populației dar și la un fenomen migratoriu accentuat. Piramidele 
vârstelor ne evidențiază faptul că localitățile Coroiești şi Râu Alb se află într-un 
proces de declin demografic continuu, populația tânără preferând alegerea unor 
locații exterioare perimetrului natal, condiționată de alternativa unor locuri de 
muncă în zonele imediat învecinate sau în străinătate.  

       

         
 

Figura 4. Piramida vârstelor (2011) în Coroiești, Râu Alb şi Râu Mic  
(de la stânga la dreapta) 

Sursa: Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor, 2011 
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               În ceea ce privește structura demografică pe ramuri economice, populația 
este ocupată, în mare parte, în sectorul primar, urmat de cel terțiar (turism, comerț, 
construcții etc.). 

 
Activităţile economice 
Comunitățile din arealul analizat sunt ocupate, în principal, în sectorul 

primar, agricultura de subzistență fiind reprezentativă. Principalele activități sunt 
creșterea animalelor (ovine, bovine, păsări) și cultura plantelor. Râul Alb este 
prielnic pentru individualizarea păstrăvăriilor datorită debitului semnificativ și 
gradului ridicat de oxigenare a apei. Există o păstrăvărie în Coroiești și o alta în Râu 
Alb.   

Conform datelor APIA (2015), pe teritoriul comunei Sălașu de Sus 
predomină suprafețele forestiere, incluse ariilor protejate, și terenurile agricole. 
Principalele culturi în bazinul hidrografic Râul Alb sunt cerealele pentru boabe, 
secondate de o pondere ridicată a pajiștilor permanente.  

 
Valorificarea potenţialului hidroenergetic al arealului analizat  
Apa este o resursă importantă de energie, dar în același timp o resursă 

vulnerabilă din cauza acțiunilor tot mai evidente ale omului asupra naturii. În 
România, râurile au un potențial hidroenergetic semnificativ pentru economia țării. 
Energia hidrică reprezintă sursa cea mai importantă de energie regenerabilă din 
România. Potențialul hidroenergetic al râurilor din România este valorificat prin 
amenajări hidroenergetice de mare amploare (hidrocentrale), de mică amploare 
(microhidrocentrale) și prin instalații tradiționale (mori, vâltori).  

În prezent, se constată un interes crescut pentru construirea 
hidrocentralelor de mică putere, demers încadrat în obiectivele Uniunii Europene, 
respectiv de încurajare a producţiei de energie verde. Pe de altă parte, construcția 
MHC-urilor a stârnit o serie de dispute, cu o serie de argumente pro și contra. 
Mass-media a prezentat o serie de cazuri de microconstrucții care afectează 
biodiversitatea teritorială (Masivul Făgăraș – MHC-uri pe râurile Capra, Râul 
Mare, Bâlea).   

 Construirea microhidrocentralelor în județul Hunedoara a luat amploare 
în ultimul timp, existând o serie de proiecte finalizate, dar și în derulare (inclusiv pe 
Râul Alb). Pentru a avea o imagine asupra acestui fenomen, redăm situația 
autorizării MHC-urilor din județul Hunedoara, chiar dacă este doar pentru anul  
2012, cu mențiunea faptului că parte din cele în curs de autorizare au obținut între 
timp, probabil, acest aviz de funcționare. 
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Tabelul 2. Microhidrocentrale în construcție pe teritoriul județului Hunedoara 
  

MHC autorizate cu acord de mediu MHC situate în procedură de autorizare 
Curs de apă Localitatea Curs de apă Localitatea 

Râu Bărbat Pui Suseni Râu de Mori 
Murgușu Pui Valea Rea Orăștioara de Sus 
Dobra Dobra Valea de Pești Uricani
Cerna Teliuc Rapolțel Rapolt
Govăjdia Ghelari Grădiște Orăștioara de Sus 
Taia Petrila Sibișel Beriu
Aducțiune artificială Orăștie Bărușor Baru
Sibișel Beriu Râul Alb Sălașu de Sus 
Grădiște Orăștioara de Sus
Bărușor Baru 
Cinciș Teliuc

Sursa: Replica. Săptămânal al judeţului Hunedoara, 29 martie 2012 
 

           Vegetația forestieră este o componentă importantă în gestionarea 
ecosistemelor, reprezentând habitatul natural pentru o mare parte din speciile 
protejate. De asemenea, ea contribuie la producerea oxigenului, menținerea 
lanțului trofic, asigură locuri de muncă prin exploatarea lemnului și înființarea 
ocoalelor silvice. Vegetația forestieră previne alunecările de teren și menține 
echilibrul în natură. Autorizarea ilegală și demararea proiectului de construire a 
microhidrocentralei de la Coroiești a dus la defrișări ilegale pentru scoaterea 
definitivă sau temporară a terenului din fondul forestier (Goțiu M., 2015).     

Un caz mai recent de 
amplasare a microhidrocentralelor 
pe râurile montane este cel al 
Râului Alb, afluent de stânga al 
Streiului, pentru care există un 
proiect de construire a unei 
microhidrocentrale în amonte de 
satul Coroiești. Terenul pe care ar 
urma să fie amplasată 
microhidrocentrala aparține, în 
prezent, primăriei comunei. Există 
diverse acţiuni întreprinse de 
ONG-uri, precum cel reprezentat 
de biologul Dejeu C. din Cluj-

Figura 5. Amplasare MHC, Coroiești 
Foto: Radu P., 2015 
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Napoca, prin care se doreşte stoparea proiectului de construire a 
microhidrocentralei. 

 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în urma mai multor demersuri 
iniţiate de biologul clujean (elaborarea unei petiții internaționale semnată de mai 
mult de 110.000 de persoane, dar și de către membri ai comunității științifice 
internaționale), s-a sesizat și a dispus efectuarea unui control pentru a investiga 
modul de avizare a construirii MHC-ului de pe Râul Alb. Odată cu primirea 
răspunsului din partea ministerului, pe data de 23 februarie 2015, Federația Coaliția 
Natura 2000 a depus o plângere la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara. 

Construirea microhidrocentralei a demarat în urma organizării unei 
licitații de către Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Mureș, în luna 
august 2012. Dejeu C. susține că această zonă ar trebui protejată deoarece este una 
dintre puţinele zone unde gradul de antropizare este foarte redus, fiind o zonă 
sălbatică, fără drum de acces și cu un cadru natural unic în România, aflându-se în 
cadrul Geoparcului Dinozaurilor din Țara Hațegului. În ceea ce privește zona de 
amplasare a microhidrocentralei, acesta afirmă că „[...] în amonte sunt niște poteci 
răsfirate, iar în aval nici măcar o potecă adevărată nu este schițată în acest loc. Deci 
vor face drumuri de la zero, schimbând cel puțin temporar destinația terenului 
agricol (pășune) în parc natural, ceea ce conform OUG 57/2007 se încadrează la 
infracțiune” (Goțiu M., 2015).  

S-a constatat faptul că APM Hunedoara a publicat pe website-ul instituției 
deciziile luate în adrese le aceleiași instituții, nerespectarea legislației românești și 
internaționale privind ariile protejate, dar și anumite încălcări ale unor norme și un 
studiu prost efectuat. În opinia lui Dejeu C., AMP Hunedoara a acceptat o persoană 
necalificată, acest studiu putând fi efectuat de către un specialist în domeniu (biolog 
sau ecolog) pentru a identifica fauna protejată și pentru a evalua impactul 
amplasării  microhidrocentralei în zona respectivă (Goțiu M., 2015). 

În urma documentării în teren și a vizitei întreprinse la Amenajarea 
hidroenergetică Râul Mare-Retezat, din discuțiile avute cu șeful de serviciu al 
amenajării, ni s-a confirmat faptul că beneficiul social invocat în majoritatea 
situațiilor de construcție a MHC-urilor (mai multe locuri de muncă) nu reprezintă, 
de fapt, un avantaj cu impact pentru comunitatea locală implicată (aproximativ 20 
locuri de muncă în cazul MHC-ului amplasat pe Râul Alb, majoritatea 
presupunând muncă necalificată). Ba mai mult, în cazul prezentei hidrocentrale 
subterane de la Clopotiva, numărul total de angajați este în număr de 6, personal 
calificat.  

Vizitele de pe teren ale biologului Dejeu C. au reliefat identificarea, în 
perimetrul văii Râului Alb, a mai multor specii protejate: zglăvoaca, chișcarul, vidra 
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și racul de ponoare. Din declarațiile în presă ale biologului, reiese faptul că 
prevederile Strategiei Energetice a României nu sunt respectate, fiind interzisă orice 
acțiune de propunere, aprobare, acceptare și amplasare de microhidrocentrale în 
siturile de interes comunitar cu scopul de a proteja speciile de pești, vidră și rac. 

Actualmente, datorită depunerii mai multor plângeri de către ONG-uri, 
microhidrocentralele au fost excluse dintr-un document care vizează dezvoltarea 
României din punct de vedere socio-economic prin fonduri europene, pe perioada 
2014-2020. De asemenea, microhidrocentralele au fost excluse și din Programul 
Operațional Infrastructura Mare, un document strategic axat pe anumite măsuri de 
investiții în transport, mediu, energie și schimbări climatice. Societatea civilă și 
WWF-România au contribuit la eliminarea procesului de finanțare a 
microhidrocentralelor. Amintim, în acest sens, lansarea petiției „Râurile de munte: 
ultima șansă”, prin care s-a strâns un număr mare de semnături. 

 

 
Figura 6. Propunere amplasare MHC în satul Coroiești 

Sursa: Radu P., cartare în teren, 2015 
 

În satul Coroiești, situația este una delicată. Populația nu are locuri de 
muncă, în afară de activitatea agricolă, și singura investiție, la ora actuală, acceptată 
de administrația locală este amplasarea microhidrocentralei, care implicit ar genera 
niște locuri de muncă suplimentare. În perioada socialistă, până în pragul 
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privatizărilor din anii ʼ90, populația lucra în sectorul industrial, în fabricile din 
Hațeg, Hunedoara și Călan.  

Inițial, Consiliul local Sălașu de Sus a primit avize favorabile de la 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Administrația Geoparcului Dinozaurilor, 
dar și de la alte organe ale statului, dar acestea au fost anulate odată cu plângerile 
formulate de Dejeu C. Consilierul local, Coman N., din satul Coroiești consideră că 
acțiunile invocate de Dejeu C. nu sunt relevante. Într-un interviu acordat în timpul 
deplasării pe teren, Coman N. a afirmat că „[…] este nevoie de locuri de muncă, 
lumea este revoltată pe tema microhidrocentralei (minciuni, neadevăruri)”. În ceea 
ce privește speciile protejate, menționate de biologul clujean, Coman N. susține că 
„[...] oamenii au fost mințiți cu faptul că există raci, dar această specie de raci de 
ponoare nu se adaptează la condiții de mediu ce implică temperaturi de 12-13o”.  

Terenul unde va fi amplasat MHC-ul a fost achiziționat de primărie de la 
urmaşul uneia dintre cele mai vechi familii nobiliare din Transilvania, Ernest Mara, 
proprietarul iniţial al terenului, al conacului nobiliar şi al singurei mori aflată în 
stare de conservare destul de bună de pe Râul Alb. Într-un interviu acordat în 
cadrul documentării pe teren, actualul proprietar al morii achiziţionate de la Mara 
E. ne-a explicat intenția sa de a folosi terenul în scopuri turistice, prin 
modernizarea morii deținute de el „Am vrut să o modific toată și am ajuns la 
concluzia că-i păcat pentru că are peste 100 de ani și cei care au construit-o vreau să 
o repună înapoi în circuitul turistic [...]”. „Vreau să construiesc și o văioagă, o 
mașină de spălat naturală” a afirmat proprietarul. Întrebat ce părere are despre 
amplasarea MHC-ului de pe Râul Alb, proprietarul consideră că nu afectează 
mediul înconjurător. „Pe Râul Alb este intenția de a se construi două MHC-uri care 
nu au nicio legătură cu apa” susține proprietarul, care dorește să amplaseze în 
apropierea morii şi o stână, după modelul stânelor de acum 100 de ani. 

 
Moștenirea materială și spirituală a zonei de studiu 
Incluse unei străvechi vetre a civilizației românești – Țara Hațegului – cele 

3 comunități locale analizate se individualizează, la rândul lor, printr-o serie de 
obiective antropice, făurite de acțiunea antropică. Ponderea cea mai însemnată, din 
punct de vedere al patrimoniului cultural, este deținută de elementele 
patrimoniului vernacular (gospodării și anexe). Împrejmuirile de piatră, așa 
numitele grohoturi, specifice zonei (în special, în localitățile Coroiești și Râu Alb) 
dau o notă de originalitate zonei. Tot în categoria monumentelor tradiționale, 
locale, se regăsesc și instalațiile hidraulice (1 moară, 2 vâltori).  

Printre obiectivele patrimoniului religios, cele mai reprezentative sunt 
biserica parohială reformată din Râu Alb, biserica ortodoxă și Cimitirul eroilor din 
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aceeași localitate. Biserica parohială beneficiază de recunoașterea sa ca monument 
istoric de interes național (HD-II-m-A-03427) în cadrul Listei Monumentelor 
Istorice din 2015. O altă biserică, cu datare din secolul XVI, este localizată în 
localitatea Coroiești.  

Ca monument laic, în perimetrul intravilanului celor 3 localități, apare doar 
conacul nobiliar, retrocedat urmașilor (Ernest Mara), utilizat azi ca reședință 
privată. 
             Satele din bazinul hidrografic Râu Alb s-au remarcat și prin tradiții și 
obiceiuri, chiar dacă astăzi acestea au căzut în derizoriu. Extrapolând, în reședința 
de comună, Sălașu de Sus, în fiecare an, în cursul lunii mai, are loc Festivalul 
Narciselor. Satul Coroiești este cunoscut pentru un obicei de iarnă numit 
Colindatul cu Cerbul (Cerbul de la Coroiești). Dintre localitățile comunei Sălașu de 
Sus, localitatea Coroiești este promovată ca sat tradițional de administrația 
Geoparcului Dinozaurilor, fiind considerat un sat de o importanță deosebită din 
punct de vedere a tradițiilor și obiceiurilor păstrate. De asemenea, există un 
ansamblu folcloric numit „Cerbul”, aparținând Căminului Cultural Coroiești. 

 
Disfuncții 
În urma documentării pe teren, a consultării surselor bibliografice și 

jurnalistice, dar și a interpretării datelor statistice sau a documentelor cartografice, 
subliniem următoarele disfuncții: 

� un patrimoniu natural și antropic exploatat insuficient, 
� exploatarea din ce în ce mai intensă a vegetației forestiere, 
� fenomene demografice cu valori negative accentuate (îmbătrânire, migrații, 

raport de dependență), 
� inexistența unor activități economice alternative, în pofida premiselor 

existente (morărit, piscicultură), 
� lipsa de investiții și oferirea unei unde verzi din partea administrației locale 

oricărui tip de investiție ce ar genera un beneficiu de scurtă durată, 
� starea deteriorată a unor elemente de patrimoniu tradițional, 
� lipsa unor trasee turistice care să valorifice patrimoniul cultural al arealului. 

 
4. ANALIZA SWOT 
Punctele tari ale arealului studiat sunt constituite din varietatea peisajului și 

a resurselor, a potențialului forței de muncă locală, prezența a numeroase elemente 
autentice din viața comunităților locale, o infrastructură rutieră modernizată și un 
grad ridicat de conectivitate al arealului. La toate acestea se adaugă proximitatea 



 

26 

unor obiective turistice de importanță națională și includerea în cadrul 
Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului. 
 Punctele slabe sunt reprezentate de aparentul grad de izolare al localităților, 
dezinteresul investitorilor pentru această zonă și numărul mic de turiști, lipsa 
inițiativei locale în vederea promovării și planificării resurselor din zonă, slaba 
cooperare dintre locuitori și autorități.  
             

Tabelul 3. Analiza SWOT 
 

Puncte tari Puncte slabe
� existența unui peisaj deosebit pe 

valea Râului Alb 
� forță de muncă locală 
� ospitalitatea populației locale 
� resursa de apă bogată în specii de 

pești 
� infrastructură rutieră care deservește 

bine localitățile străbătute de Râul 
Alb 

� elemente de arhitectură tradiţională 
� prezenţa păstrăvăriilor 
� creșterea cererii pentru oferta 

ecoturistică și a turismului rural 
� includerea celor 3 localități în mai 

multe arii protejate 

� lipsa locurilor de muncă  
� fenomene demografice cu un trend 

descrescător 
� închiderea unităţilor industriale din 

centrele polarizatoare (Haţeg, Petroşani) 
� lipsa unor investiții pentru demararea 

unor proiecte 
� areal insuficient promovat din punct de 

vedere turistic 
� lipsa sau slaba cooperare a autorităților 

locale cu comunitatea 
� construcţia unor amenajări 

hidroenergetice de mică putere 
� patrimoniu cultural slab valorificat 

Oportunităţi Ameninţări
� promovarea zonei pentru creșterea 

fluxului de turiști 
� încurajarea dezvoltării unor activități 

tradiționale alternative 
� utilizarea morii hidraulice pentru 

producerea curentului electric 
� promovarea celor 3 așezări ca sate 

tradiționale 
� crearea unor trasee cicloturistice 

� deprecierea calitativă a resursei de apă 
� degradarea resurselor naturale și a culturii 

locale din cauza lipsei de planificare a 
activităților turistice 

� degradarea satului de tip tradițional 
 

 
Ca oportunități, au fost identificate o serie de elemente care pot fi benefice 

pentru acest areal. Cea mai importantă oportunitate este asociată acțiunilor de 
promovare ale zonei pentru creșterea fluxului de turiști, prin promovarea celor 3 
sate ca sate tradiționale, găsirea unor activități economice alternative și integrarea 
elementelor de patrimoniu cultural existente în rețelele turistice existente.  
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          Amenințările sunt reprezentate, în mare măsură, de problemele apărute odată 
cu proiectul de construire a microhidrocentralei. Deja au început defrișările în 
zonă, intervenția umană în bazinul hidrografic Râul Alb fiind pe cale de a distruge 
calităţile care îl clasează printre ultimele râuri „sălbatice” din Carpații Românești. 
 

5. PROPUNERI DE AMENAJARE1 
În urma analizei situației existente, au fost elaborate câteva propuneri, 

acestea urmărind, pe de o parte, valorificarea durabilă a potențialului 
hidroenergetic al bazinului hidrografic Râul Alb și, pe de altă parte, promovarea 
obiectivelor din patrimoniul cultural al localităților din cuprinsul arealului analizat 
prin integrarea lor în trasee cicloturistice și dezvoltarea unor servicii conexe. 

Propunerile au ca scop valorificarea potențialului economic, implicit a 
bazinului hidrografic Râul Alb. Totodată, acestea au ca impact anumite beneficii 
sociale (noi locuri de muncă, coeziune socială etc.). Principalul grup țintă este cel 
reprezentat de localnici, principalii beneficiari ai recomandărilor propuse. Turiștii, 
cea de-a doua categorie de beneficiari, sunt luați în considerare prin implicarea lor 
ca destinatari ai traseelor cicloturistice create.  

 
1. Valorificarea potențialului hidroenergetic prin introducerea unor roți 

hidraulice și revigorarea instalațiilor hidraulice tradiționale 
Termen de realizare: scurt (1-5 ani) 
Descriere propunere. Pornind de la avantajele unei invenții mureșene – 

roata hidraulică cu pale rabatabile –, menite să reducă impactul antropic asupra 
biodiversității râului, prezenta valorificare a energiei apei se dorește o alternativă la 
actuala microhidrocentrală în construcție. Amintim ca avantaje costurile reduse de 
producție și întreținere, investiții mici pentru amplasare (nu impune captarea apei 
din amonte, evitându-se amplasarea conductelor pentru transportul apei), 
neafectarea pânzei de apă freatică, instalarea simplă și care nu necesită cunoștințe 
avansate de mecanică hidraulică și electricitate pentru exploatare și întreținere.  

Repunerea în funcțiune a instalațiilor hidraulice tradiționale (1 moară, 3 
vâltori), pe lângă generarea unor noi locuri de muncă și crearea unor produse 
superioare calitativ (făină, produse de panificație), deține un important rol identitar 
pentru comunitatea locală, reconstituirea unui peisaj mulinologic contribuind la 
menținerea unor repere teritoriale. 

 

                                                 
1 În cadrul propunerilor de amenajare, subpunctul aferent Estimării costurilor investiţiei a fost realizat 
ca un exerciţiu de imaginaţie, acesta neincluzând defalcate tipurile de cheltuieli şi costuri aferente. 
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Scop: producerea energiei electrice în scopul evitării degradării 
patrimoniului natural și a menținerii biodiversității. 

Public ţintă: comunitățile locale din satele Râu Mic, Râu Alb și Coroiești. 
 

Estimare costuri:  
� achiziționare teren pentru amplasarea roatei hidraulice: 5.000 lei 
� achiziționare roată hidraulică: 350.000 lei 
� amplasare roată hidraulică: 8.000 lei 
� costuri întreținere/lună: 1.000 lei 
� costuri salarizare mecanic/lună: 1.200 lei 
Costuri totale: 366.200 lei 
Surse de finanţare: programul PNDR, buget local, granturi EEA 

 
2. Promovarea patrimoniului cultural prin integrarea acestuia în trasee 

cicloturistice și crearea unor servicii turistice conexe  
 
a). Promovarea patrimoniului cultural prin trasee cicloturistice 
Termen de realizare: scurt şi mediu (1-10 ani) 
Descriere propunere. Traseul cicloturistic propus vizează localitățile din 

bazinul Râului Alb, dar se continuă și în localitățile Mălăiești, Sălașu de Sus și 
Zăvoi. Punctul de plecare va fi amplasat în localitatea Râu Alb, acolo unde va exista 
și un centru de închiriat biciclete. În vederea promovării acestui traseu cicloturistic, 
au fost luate în calcul obiectivele turistice existente. În localitatea Râu Alb există 
meșteșugul pâinii tradiționale cu maia, Biserica Parohială Reformată din Râu Alb, 
Cimitirul eroilor. Tot în Râu Alb, un localnic cu spirit antreprenorial va pune la 
dispoziția turiștilor moara de pe proprietatea sa pe care are în plan să o 
recondiționeze în scop turistic, vizitabilă alături de văioagă (propusă spre 
restaurare). În Coroiești vor putea fi vizitate biserica ce datează din secolul al XVI-
lea și o vâltoare funcțională. În localitățile exterioare arealului analizat, dar incluse 
în cadrul traseului cicloturistic propus, obiectivele turistice identificate sunt cetatea 
medievală de la Mălăiești, Biserica Iobagilor și cetatea feudală din Sălașu de Sus. De 
asemenea, în perimetrul localității Râu Mic propunem ca punct de vizitare o 
colecție muzeală etnografică, amplasată într-una din gospodăriile tradiționale din 
sat, unde să se regăsească elementele de specificitate ale satului hațegan.  
            Marcarea traseului de biciclete se va realiza prin semne convenționale, 
acestuia fiindu-i asociate două panouri informative amplasate în zonele de popas. 
Promovarea traseului se va realiza prin intermediul mijloacelor media (pagină web, 
Facebook), dar și cu ajutorul pliantelor ce se vor găsi la centrul de închiriere a 
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bicicletelor, la Centrul de informare turistică din Sălașu de Sus sau la alte unități 
turistice din Țara Hațegului (Centrul de promovare din Hațeg, Geoparcul 
Dinozaurilor-Țara Hațegului etc.). 

Investiții similare au fost propuse în Sibiu (2014) și Alba Iulia (2014). 
Scop: promovarea patrimoniului cultural din bazinul hidrografic Râul Alb 

și crearea de locuri de muncă pentru tineri specialiști în turism cu studii superioare. 
Public ţintă: turiști și localnici.  
 

Estimare costuri:  
� panouri informative (2 buc.): 500 lei 
� achiziționare biciclete (15 buc.): 12.000 lei 
� materiale de promovare traseu cicloturistic: 4.500 lei 
Costuri totale: 17.000 lei 
Surse de finanţare: programul PNDR, buget local. 

 
b). Înființarea unor unități economice cu specific gastronomic 
Termen de realizare: scurt și mediu (1-10 ani) 
Descriere propunere. În vederea asigurării unei oferte turistice, se propun 

investiții în deschiderea unor unități economice cu specific gastronomic, precum 
un complex piscicol Coroiești și o unitate de procesare a laptelui. 

Complexul piscicol de la Coroiești este gândit ca o structură de alimentație 
publică ce va include o păstrăvărie și un han pescăresc (pensiune, restaurant), care 
vor pune la dispoziția turiștilor toate dotările piscicole necesare, precum și un mic 
magazin de închiriere echipamente pescărești (undițe, momeală, cizme etc.). De 
asemenea, se va marca un loc de campare pentru turiștii ce doresc să înnopteze ca 
să pescuiască de la prima oră. Forța de muncă utilizată va fi cea locală, atât pentru 
construcția acestuia cât și pentru deservirea serviciilor.  

Înființarea unei unități de procesare a laptelui (cu produse lactate, precum 
smântână, iaurt, cașcaval), destinate atât consumatorilor individuali cât și agenților 
economici activi în alimentație publică, aduce beneficii mari comunităților din 
satele străbătute de Râul Alb, atât pe plan economic, cât și prin prisma promovării 
produselor autohtone. Implementarea acestei propuneri se va face în câteva etape. 
Construcția propriu-zisă a unității de procesare a laptelui se va baza pe închirierea 
unui teren în localitatea Râul Alb, formarea unui parteneriat public-privat 
(administrație-agenți economici) fiind încurajată. Această etapă va fi secondată de 
construcția halelor și achiziționarea echipamentelor și a instalațiilor necesare 
procesării laptelui. Personalul angajat va fi recrutat din rândul locuitorilor din 
zonă, oferindu-li-se training pentru o astfel de reconversie profesională. Odată 
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stabilite produsele fabricate, vor putea fi inițiate demersuri pentru brevetarea 
produselor autohtone și se vor crea parteneriate pentru comercializarea acestora.  

Scop: creșterea fluxului de turiști în zonă, crearea unor locuri de muncă 
pentru localnici, promovarea produselor locale. 

Public ţintă: turiști, localnici. 
 

Estimare costuri:  
� costuri înființare păstrăvărie: 320.000 lei 
� costuri înființare unitate procesare a laptelui: 500.000 lei 
� promovare online a produselor: 5.000 lei 
Costuri totale: 825.000 lei.  
Surse de finanțare: programul PNDR, buget local. 

 
6. CONCLUZII 
Dincolo de elementele cadrului natural, proximitatea cu Munții Retezat, 

integrarea în cadrul Geoparcului Dinozaurilor-Țara Hațegului, bazinul hidrografic 
Râul Alb deține un patrimoniu vernacular deosebit, alături de alte monumente 
istorice locale, insuficient promovat, dar care prin propunerile recomandate poate 
deveni un reper pentru un areal rural autentic și adaptat necesităților 
contemporane. 

Dacă cea mai mare grijă a celor prezenți este ceea ce ar putea aduce ziua de 
mâine – sate abandonate, tineri plecați departe de locurile natale, terenuri agricole 
neutilizate, sectoare de văi intens exploatate, epuizarea unor resurse – rămâne, 
totuși, speranța unei schimbări. O schimbare unde primul pas îl constituie crearea 
unor locuri de muncă. Exemplele de bune practici din alte areale ne demonstrează 
că acest lucru este posibil.  

Parteneriatele public-privat, privat-privat sau orice altă formă de 
colaborare reprezintă cheia reușitei oricărei prezente și viitoare activități. 

 
MULŢUMIRI 

  În încheiere, dorim să mulțumim persoanelor care ne-au ajutat la 
elaborarea proiectului. În primul rând, dorim să-i mulțumim coordonatorului 
nostru de grupă, şef lucrări dr. Lelia Papp, pentru sprijinul constant acordat echipei 
pe tot parcursul elaborării proiectului. De asemenea, dorim să le mulțumim 
colegilor dânsei pentru sprijinul și informațiile furnizate (CS III dr. Ana-Maria 
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Gavrilă Hognogi) și conf. univ. dr. Titus Cristian Man pentru ajutorul acordat în 
realizarea hărților. În al doilea rând, mulțumim semnatarilor interviurilor preluate 



 

32 

(Mara E., Coman N., Dejeu C., Ciobanu C.). Și nu în ultimul rând, dorim să-i 
mulțumim ecologului Szakács Laszló, vicepreședintele Asociației pentru Protecția 
Mediului și a Naturii „Rhododendron” din Târgu Mureș, pentru oferirea 
informațiilor despre roata hidraulică cu pale rabatabile.   
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REZUMAT: Fundătura Ponorului, areal situat în sud-vestul Munților Șureanu, cu o 
continuitate de mai bine de 2000 ani în ceea ce privește locuirea și utilizarea agricolă în 
deplin acord cu mediul natural, astăzi inclusă într-una din zonele de protecție integrală a 
Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina prin diversitatea resurselor aflate în 
interiorul limitelor și în proximitatea acestora, reprezintă o provocare în ceea ce privește 
identificarea unor soluții optime de amenajare. Alături de activitățile agricole tradiționale se 
remarcă formele de relief carstic și salba de cetăți dacice din arealul vestic al unității 
montane menționate, de unde vine argumentarea opțiunii de valorificare a ultimelor, fără a 
perturba natura activităților agricole deja existente. Ba mai mult, succesul va fi deplin dacă 
materializarea propunerilor va încuraja continuitatea practicilor agricole prezente. Prin 
redarea la zi a situației din depresiunea carstică Fundătura Ponorului, cu recurs la o serie de 
metode specifice (observație directă și indirectă, cartografică, documentare pe teren), au fost 
elaborate niște recomandări viabile.  
  
Cuvinte cheie: Fundătura Ponorului, Munţii Şureanu, Parcul Natural Grădiştea Muncelului-
Cioclovina, carst, cetăţi dacice 
 
 
1. INTRODUCERE 

 
Justificare temă 
Provocarea temei derivă, pe de o parte, din gradul de protecție al arealului 

(zonă de protecție integrală în cadrul Parcului Natural Grădiștea Muncelului-
Cioclovina), iar apoi din activitățile agricole desfășurate într-un cadru natural cu 
elemente de reprezentativitate la nivel național (endo- și exocarst, arie 
paleontologică etc.) și în apropierea căruia (NV, N, NE), acum mai bine de 19 
secole, se regăsea centrul Regatului Dac.  

Dificultatea demersului științific se datorează, așadar, paletei de opțiuni 
aflate la dispoziție în vederea propunerii spre materializare și a găsirii variantelor 
optime din punct de vedere al câștigului financiar fără a produce daune 
patrimoniului natural și/sau antropic existent.  

 

Amenajarea Fundăturii Ponorului 

Denisa CORNEA, Cristian DRAGOŞ, Adam MICSKU,  
Florin ONIŞOR, Andreea SECAN 
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Obiective 
Întru începutul demersului de cercetare au fost fixate mai multe obiective 

necesare în ghidarea pe o direcție logică, al cărei final trebuia să se materializeze în 
rezultate posibil a fi puse în practică, dar și în întrezărirea altor variante de 
amenajare: 

� analiza situației prezente a zonei de studiu, atât individual, cât și raportată 
la un context teritorial determinant pentru a putea găsi caracteristicile de 
specificitate și elementele care să constituie obiectul propunerilor; 

� identificarea a cel mult 3 propuneri de amenajare, în concordanță cu 
rezultatele analizei situației existente, menite a îmbunătăți situația 
financiară a locuitorilor și a-i încuraja în continuitatea practicilor agricole 
actuale; 

� reprezentarea cartografică atât a situației existente cât și a propunerilor în 
vederea facilitării accesului autorităților interesate și responsabile cu 
amenajarea teritoriului la rezultatele studiului. 
 
Carst, patrimoniu speologic și valorificare turistică 
Patrimoniul speologic românesc reprezintă una din cele mai impresionante 

resurse naturale de acest gen din Europa. Interesele arealelor carstice, respectiv de 
protejare și valorificare rațională a peșterilor, sunt reprezentate de câteva asociații 
internaționale de profil. Amintim, în acest sens, Uniunea Internațională a 
Speologiei, Federația Europeană de Speologie, Federația Balcanică de Speologie, 
Federația Română de Speologie, Institutul de Speologie „Emil Racoviță” etc. 
Primele preocupări vizând universul carstic românesc, în scop științific și 
explorativ, datează din secolul al VIII-lea, începând din secolul XIX, peșterile 
dobândesc o importanță turistică. 

Peșterile constituie proprietate publică, dar au regim special de protecție și 
management (art. 33, Carta Speologiei și Speologilor), aflăm dintr-un document 
național publicat de Federația Română de Speologie. Circumscrise ariilor naturale 
protejate, la nivel național, peșterile au propriile reglementări în ceea ce privește 
protecția elementelor, conduita vizitatorilor sau alte elemente de specificitate. 
Subliniem importanța următoarelor acte legislative: Legea 141/1999 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului 
silvic şi administrarea fondului forestier naţional; Hotărârea de Guvern 230/2003 
privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor 
naturale şi constituirea administraţiilor acestora; Legea 265/2006 privind protecţia 
mediului, care modifică şi aprobă OUG 195/2005; Ordonanţa de Urgenţă a 
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Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

Pentru gestionarea durabilă a peșterilor, avizarea oricărei acțiuni antropice 
este oferită de Academia Română, prin intermediul Comisiei Patrimoniului 
Speologic, înființată în baza Ordinului Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2410 
din 2012. 

Patrimoniul speologic poate deține un important rol în dezvoltarea 
turistică, valorificând în același timp peisajul, activitățile tradiționale, cultura locală. 
La ora actuală (conform Catalogului peșterilor din România), în România au fost 
descoperite 7.970 peșteri, existând însă voci care afirmă că numărul de peșteri 
regăsit pe teritoriul țării ar fi de 12.000. 
 În 2014, Federația Internațională de Speologie a elaborat un document cu 
măsuri privind amenajarea peșterilor de suprafață (Recommended International 
Guidelines for the Developement and Management of Show Caves), unde au fost 
redate publicului cele mai bune exemple de bune practici în acest domeniu. 

Cu nimic mai prejos decât țările europene, România are un important 
potențial pentru practicarea turismului speologic specializat, dar încă este departe 
de a fi valorificat la capacitatea sa optimă. Cele două direcții de dezvoltare ale 
turismului speologic fac referire la amenajarea propriu-zisă a peșterilor și 
promovarea acestora în cadrul ofertelor turistice ale tur-operatorilor turistici. La 
ora actuală, cele mai valorificate peșteri din punct de vedere turistic sunt Peștera 
Scărișoara, Peștera Vântului, Peștera Dâmbovicioara, Peștera Urșilor, Peștera 
Meziad, Peștera Topolnița etc. 

Printre cele mai importante atracții speologice ale continentului european, 
valorificate ca atare, subliniem următoarele locații: Peștera Postojna (Slovenia), 
Peștera Grotte de Reclère (Elveţia), Peștera Grotta del Vento (Italia), Peștera 
Hölloch (Elveția). 
 

    
 

Figura 1. Peșteri din Europa valorificate turistic 
Sursa: Peștera Postojna - http://atlas-croatia.com/arrangement/cave-and-horses/,  

Peștera Grotte de Reclère - http://mesimages.ch/grotte-reclere.html,  
Peștera Grotta del Vento - http://marcostucchi.com/panoramiche/Panoramica_61.html, 

Peștera Hölloch - https://ro.pinterest.com/pin/372250725423511681/ 
 



 

38 

Contextul teritorial 
Zona de studiu aleasă se suprapune depresiunii carstice Fundătura 

Ponorului, însă analiza acestui teritoriu nu poate fi realizată fără raportarea la un 
context teritorial mai larg, suprapus Munților Șureanu, unul din nucleele de 
afirmare și dezvoltare a civilizației dacice. Aici se află siturile arheologice înscrise în 
patrimoniul UNESCO de la Sarmizegetusa Regia, Costești, Blidaru, Luncani-Piatra 
Roșie. De altfel, alegerea acestui areal a avut o dublă motivație, pe de pe o parte, așa 
cum am amintit mai devreme, prezența cetăților dacice, iar pe de altă parte, o 
motivație geomorfologică, prin existența unor forme de relief carstice (peșteri etc.). 
Accesul se poate realiza din satul Ohaba-Ponor, pe DC65 sau din satul Costești, pe 
DJ705A. 

Situat în estul județului Hunedoara, pe teritoriul administrativ al comunei 
Pui, arealul analizat constituie parte integrantă a trei arii protejate, atât cu 
recunoaștere națională cât și internațională, respectiv Parcul Natural Grădiștea 
Muncelului-Cioclovina, ROSCI0087 Grădiștea Muncelului-Cioclovina și 
ROSPA0045 Grădiștea Muncelului-Cioclovina. 

 
2. METODOLOGIE 
Arsenalul metodologic folosit de-a lungul celor trei etape de cercetare 

(cercetarea bibliografică, etapa de teren și redactarea materialului scriptic și 
cartografic) presupune realizarea mai multor activități (digitizare, colectare, 
prelucrare date și informații, cartare, discuții cu localnicii, fotografiere, consultarea 
literaturii de specialitate, creare și actualizare baze de date, crearea de planșe etc., 
precum și apelarea la mai multe metode (metoda analizei, sintezei, observației 
directe, cartografică etc.), tehnici (reprezentarea cartografică și grafică, fotografiere, 
analiza SWOT etc.) și mijloace (hărți, softuri, aparat foto, interviuri). 

Se poate afirma că informațiile regăsite în materialele consultate din timpul 
primei etape (lucrări scrise, cartografice, informații online) au fost verificate cu 
ocazia documentării în teren, atât în vederea identificării unor inadvertențe cât și 
pentru a evidenția diverse evoluții temporale și spațiale ale realității geografice. 
Printre rezultatele celei de-a doua etape se mai numără informații primite de la 
localnici și fotografii care, toate, vin să întregească imaginea de ansamblu atât de 
necesară înainte de începerea ultimei etape de redactare a materialului final. 
Această ultimă etapă nu ar fi fost posibilă fără utilizarea unor softuri precum: 
ArcGis 10.1, CorelDraw X7, Microsoft Office 2013.  
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  Sursele utilizate în redactarea materialului și elaborarea hărților sunt: Harta 
topografică a României, scara 1:25000, ortofotoplanuri din 2014, scara 1:5000, 
Harta geologică a României, scara 1: 200000, foaia Orăștie, Google Earth, Google 
Maps, harta turistică a Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina. 
 
 3. SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 
Cadrul natural 
Cel mai mare impact asupra teritoriului analizat îl dețin geologia, 

hidrografia și încadrarea acestuia în perimetrul unui areal protejat.  
Arealul în extenso la care ne raportăm prezintă, în marea lui majoritate 

(centru, nord, nord-vest și nord-vest), formațiuni metamorfice componente ale 
Pânzei Getice: micașisturi, paragnaise, migmatite metatetice etc. În sud, spre 
Depresiunea Hațegului și, insular, în dreapta râului Grădiștea apar depozite 
sedimentare formate de-a lungul Jurasicului (în special, Jurasicul superior) și 
începutul Cretacicului (Apțian), care au în componență calcare, calcare oolitice, 
microconglomerate și gresii. În sud și sud-vestul arealului depresionar sunt 
prezente depozite sedimentare cretacice: vraconian-cenomaniene 
(microconglomerate, gresii, marne) și turoniene (gresii cuarțoase, monocalcare și 
conglomerate).  

Dintre toate acestea, relevante studiului se dovedesc a fi formațiunile 
sedimentare cele mai vechi, deoarece au permis dezvoltarea unui relief endo- și 
exocarstic cu grad de diversitate semnificativ. Afirmația este confirmată de 
prezența peșterilor active Șura Mare și Șura Mică, dar și a altora inactive, dintre 
care se remarcă Cioclovina, cu dovezi de locuire încă din Paleolitic. Aceleași 
formațiuni geologice au făcut posibilă punerea în loc a bauxitei care a și fost 
exploatată între 1972-1989. Formațiunile sedimentare mai noi prezintă mai multe 
areale fosilifere (viețuitoare marine), care îmbogățesc zestrea evoluției geologice.  

Fundătura Ponorului nu este altceva decât arealul din apropierea 
insurgenței (a ponorului), unde evoluția calcarelor dă o notă de specificitate 
peisajului, bazinului hidrografic al Pârâului Ponorului este grefat pe depozite ale 
Pânzei Getice. 

Prezența rocilor carstificabile demonstrează individualizarea reliefului 
carstic, reprezentat de dolinele din aria Ponorici, unde se găsesc depresiunile 
Ponoriciului și cea a Fundăturii Ponorului, și numeroase peșteri și avene. O singură 
peșteră se regăsește pe teritoriul arealului analizat, însă proximitatea unor forme de 
exocarst trebuie luată în considerare. Menționăm următoarele peșteri:  
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� Peștera Cioclovina Uscată, cu o denivelare totală de 140 m și o lungime de 
1.406 m; 

� Peștera Ponorici-Cioclovina cu Apă, de categoria B, cu o denivelare de 167 
m și o lungime de 4.272 m; 

� Peștera Șura Mare, de categoria A, situată la altitudinea de 460 m, cu o 
denivelare totală de 425 m, lungime de 11.694 m;  

� Peștera Șura Mică, cu o lungime de 131 m și o denivelare totală de 14 m; 
� Peștera Bordu Mare; 
� Peștera Tecuri; 
� Peștera Ponorici. 

Arie protejată de interes național, Parcul Natural Grădiștea Muncelului-
Cioclovina are drept scop protecția și conservarea unor specii floristice, faunistice, 
speologice și paleontologice. Peșterile din zonă însumează colonii importante de 
lilieci (Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus ferrumequinum, 
Myotis myotis), protejate prin lege. 

 
Specificități socio-economice  
Situată în extravilanul localității Federi, sat aparținând comunei Pui, 

Fundătura Ponorului include mai multe sălașe, cu caracter temporar. Populația 
existentă este predominant vârstnică, angrenată în creșterea animalelor.  

Conform modului de utilizare al terenurilor (APIA), cea mai mare 
extensiune o dețin pășunile și fânețele, secondate de păduri de foioase și în amestec. 
Terenurile arabile se găsesc într-o pondere nesemnificativă, situate fiind în 
proximitatea imediată a sălașelor. 

 
Proximitatea cetăților dacice din Munții Orăștiei  
Monumente emblematice ale patrimoniului dacic, cele 6 fortificații din 

Munții Orăștiei au primit recunoașterea internațională, în 1999, de către 
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). 
Edificate între secolele I a.Chr.-I p.Chr., în tehnica murus dacicus, acestea au 
reprezentat nucleul regatului dac. Fortificațiile Costeşti-Cetăţuie, Costeşti-Blidaru, 
Luncani-Piatra Roşie, Băniţa, Căpâlna făceau parte din sistemul defensiv al dacilor 
pentru protejarea centrului Sarmizetusa Regia.  

Proximitatea arealului analizat de aceste situri arheologice, care sunt 
reprezentative pentru cultura comunităților locale, este în prezent puțin 
valorificată, neexistând conexiuni turistice între aceste areale, decât dacă constituie 
inițiative private ale turiștilor. 
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Infrastructura turistică  
Valorificarea turistică a Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina, 

unde este integrată și Fundătura Ponorului, se datorează, în mare parte, peisajului 
existent. Există 5 trasee turistice marcate, doar două dintre acestea intersectând 
Fundătura Ponorului, dar nu prin arealul de maximă reprezentativitate în 
apropierea insurgenței.  

  
Tabelul 1. Trasee turistice existente 

 
Tip traseu Denumire traseu Marcaj 

Traseu turistic 
magistral 

Baru - Valea Streiului - Vf. Lola - Vf. Bulzului -
Vf. Porumbelu Mare 

Bandă roşie  

Traseu turistic 
magistral 

Costeşti - Cetatea Blidaru - Leurdana - Tîrsa -
Poiana Omului - Vf. Rudii - Culmea Meleia - 
Vf. Tîmpu - Şaua Steaua Mare - Vf. Godeanu 

Bandă albastră  

Traseu turistic 
magistral 

Luncani - Peştera Cioclovina - Peştera Ponorici 
- Cheile Şura Mare - Ohaba Ponor 

Bandă roşie  

Traseu turistic 
secundar 

Podul Gerosu - Dealul Muncelului - Cetatea 
Feţele Albe - Valea Albă - Sarmizegetusa Regia 

Triunghi albastru  

Traseu de 
legătură 

Costeşti - Valea Grădiştei - Dealul Grădiştei -
Cetatea Sarmizegetusa Regia - Muncel - Vf. 
Godeanu 

Cruce roşie  

Sursa: Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina 
 
Structuri de cazare nu există în acest areal, cele mai apropiate fiind 

specifice localităților din exterior (Grădiștea Muncelului, Costești, Sarmizegetusa, 
Bănița). În schimb, posibilități pentru agrement se regăsesc sub forma 
campingurilor, însă fără a exista locuri special amenajate, sau în gospodăriile 
localnicilor.  

 
Disfuncţii 
Documentarea pe teren în special a conturat prezența unor minusuri pe 

care le are acest areal, în pofida potențialului său ridicat: 
� așezări în curs de depopulare; 
� infrastructură rutieră cu o stare de viabilitate proastă, greu practicabilă; 
� îmbătrânirea populației și exodul tinerilor în mediul urban; 
� dispariția unor activități tradiționale odată cu declinul demografic; 
� lipsa marcajelor din localitatea Ohaba-Ponor până la Fundătura Ponorului; 
� inexistența unor trasee turistice integrate; 
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� lipsa unor structuri de cazare; 
� lipsa de amenajare a formelor de carst existente; 
� lipsa unor panouri informative în arealul studiat. 

 
4. ANALIZA SWOT 
Avantajele arealului studiat și oportunitățile identificate ne-au ajutat să 

prioritizăm recomandările de propuneri pentru Fundătura Ponorului. Principalele 
puncte tari pe care le deține acest areal se concretizează în prezența unor forme de 
endo- și exocarst ce pot fi valorificate ca puncte de belvedere, spații carstice 
amenajate și deschise publicului spre vizitare, dar și a prezenței, în vecinătate, a 
siturilor arheologice din Munții Orăștiei, alături de care Fundătura Ponorului poate 
fi promovată prin intermediul unor trasee turistice integrate. Orice acțiune propusă 
trebuie gândită ținându-se cont de limitările unei arii protejate.   

 
Tabelul 2. Analiza SWOT 

 
Puncte tari Puncte slabe

� prezența pajiștilor naturale 
� resurse naturale hidrice și resurse 

forestiere nelemnoase (fructe de pădure, 
ciuperci) cu potențial de valorificare 

� proximitatea cetăților dacice din Munții 
Orăștiei 

� existența unui important relief carstic  
� identificarea unor puncte de belvedere 
� interes din ce în ce mai crescut al 

turiștilor pentru turismul montan 

� lipsa unor marcaje turistice  
� lipsa unor puncte de belvedere 

amenajate 
� utilizarea ATV-urilor 
� sălașe în curs de dispariție 
� reducerea, spre extincție, a 

activităților agricole tradiționale 
� grad redus de accesibilitate 

Oportunităţi Ameninţări
� crearea unor trasee turistice integrate, în 

conexiune cu cetățile dacice și 
promovarea acestora 

� organizarea unor tabere fotografice  
� încurajarea speoturismului 

� degradarea resurselor naturale 
forestiere  

� supraaglomerarea zonei de către turiști 
și degradarea peisajului natural 

� distrugerea ecosistemelor și a 
formațiunilor endocarstice 
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 5. PROPUNERI DE AMENAJARE1 
În urma analizei situației existente, s-a constatat potențialul turistic bogat al 

arealului, dar în același timp și slaba sa valorificare, chiar dacă în zona imediat 
înconjurătoare există mai multe locații turistice cu reverberații naționale. 
Principalii beneficiari ai propunerilor sunt turiștii și comunitățile locale. Scopul 
propunerilor recomandate constă în dezvoltarea turistică a arealului, însă o 
dezvoltare axată pe forme de turism montan, speologic, științific, în concordanță cu 
conservarea parcului natural. 

Încurajarea actualelor practici agricole se va realiza prin valorificarea 
produselor şi a peisajului agricol, în contextul integrării Fundăturii Ponorului în 
trasee tematice şi/sau activităţi didactice (geologie, geografie, pedologie, fotografie).  

 
1. Valorificarea carstului prin traseul „Carst în Munții Șureanu” 
Termen de realizare: mediu (5 ani) 
Descriere propunere. Turiștii amatori de drumeții sau turism montan vor 

putea avea acces, prin intermediul acestei propuneri, la un traseu integrat ce 
include toate formațiunile exo- și endocarstice din Munții Șureanu (doline, peșteri, 
avene, chei). Pe traseu vor fi poziționate indicatoare și hărți tematice cu localizarea 
peșterilor, detalii tehnice privind fiecare locație carstică, accesibilitate sau 
recomandări privind echipamentul necesar vizitării acestora. Promovarea traseului 
se va realiza prin intermediul unor broșuri, flyere, postere, distribuite în cadrul 
centrelor de informare turistică din Țara Hațegului și arealele înconjurătoare, dar și 
online prin intermediul unor pagini de profil specifice.  

Cazarea va putea fi asigurată prin accesul la sălașele din zonă, la cort sau în 
refugii amplasate pe traseu. Vor fi încurajate, de asemenea, activități de fotografie 
subterană, escaladări sau parapantism. 

Totodată, stimularea unor tabere fotografice organizate poate constitui o 
altă modalitate de promovare a Fundăturii Ponorului, ultima vreme, o serie de 
fotografi români inițiind organizarea unor ateliere fotografice în acest areal. De 
asemenea, pot fi promovate punctele de belvedere din areal. 

În vederea promovării obiectivelor turistice existente, a identificării 
spațiilor de cazare oferite de localnici, a valorificării unor produse tradiționale 
realizate în gospodăriile localnicilor din zonă, se va avea în vederea realizarea cel 
puțin a unei campanii de conștientizare în rândul comunității locale privind 
importanța unui astfel de demers. Se încurajează inițiativele demarate de 
administrația locală (de exemplu, Consiliul Local Pui). 

                                                 
1 În cadrul propunerilor de amenajare, subpunctul aferent Estimării costurilor investiţiei a fost realizat 
ca un exerciţiu de imaginaţie, acesta neincluzând defalcate tipurile de cheltuieli şi costuri aferente. 
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Scop: promovarea unui areal carstic, unic prin atributele formelor endo- și 
exocarstice existente, promovarea unei arii protejate și încurajarea unei atitudini 
pro-natură. 

Public țintă: turiști 
 

Estimare costuri: 
� Panouri informative (5 buc.): 500 lei 
� Indicatoare elemente de carst (5 buc.): 650 lei 
� Materiale cartografice și informative pentru centrele de informare turistică 

(hărți cu zona, hărți tematice cu traseul, unitate carstică): 3.000 lei 
� Costuri promovare online și mass-media a traseelor și produselor 

tradiționale existente (articole de presă, relatări de presă): 2.000 lei 
� Costuri campanie de conștientizare localnici: 300 lei 
Costuri totale: 6.500 lei  
Surse de finanțare: buget local, programul Europa creativă. 

  
2. Valorificarea patrimoniului istoric prin traseul „În Lumea Dacilor” 
Termen de realizare: mediu (5 ani) 
Descriere propunere. Patrimoniul istoric al Țării Hațegului, dar și al 

arealului imediat învecinat (Munții Orăștiei) ar putea constitui cartea de vizită a 
acestor teritorii, care în prezent este subdimensionat ca valorificare turistică. 
Exceptând situl arheologic de la Sarmizegetusa Ulpia Traiana sau Castelul 
Corvinilor din Hunedoara, vizibile în traseele turistice existente, restul obiectivelor 
antropice sunt promovate doar local și insuficient. Deși cu o valoare deosebită, 
fortificațiile din Munții Orăștiei nu sunt integrate în circuite turistice naționale, 
valorificarea lor turistică realizându-se mai mult ad-hoc. Incluse în varii campanii 
de conștientizare a patrimoniului dacic, nu există o promovare unitară a acestora.  

Prezenta propunere urmărește conturarea unui astfel de traseu turistic 
integrat, conectat la Fundătura Ponorului, promovat mult mai intens atât pe plan 
local (centrele de informare turistică din Pui și Luncani) cât și național.  

Parcurgerea acestui traseu poate fi realizată prin mai multe moduri de 
transport (cu mașina, ecvestru sau pe jos). În vederea asigurării unei accesibilități 
crescute spre acest areal, propunem modernizarea drumurilor de acces existente. 
Deplasarea pe jos încurajează existența unor trasee de hiking, pentru care sunt 
necesare investiții în mijloacele de informare asupra traseului (panouri informative, 
indicatoare etc.). Traseul propus poate fi parcurs și ecvestru, un astfel de centru de 
închiriere a cailor putând fi prevăzut, pe termen lung, și în localitatea Ohaba-
Ponor. 
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Asigurarea vizibilității traseului propus se poate realiza prin intermediul 
unei colaborări între autoritățile locale, localnici și tur-operatori.  

Scop: promovarea moștenirii istorice a Țării Hațegului, încurajarea 
activităților turistice și formarea unei educații turistice 

Public țintă: turiști 
 

Estimare costuri: 
� Panouri informative (5 buc.): 500 lei 
� Indicatoare spre cetăți (5 buc.): 650 lei 
� Materiale de diseminare pentru centrele de informare turistică: 2.000 lei 
� Costuri promovare online și mass-media a traseelor și produselor 

tradiționale existente: 1.000 lei 
� Costuri campanie de conștientizare localnici: 300 lei 
Costuri totale: 4.450 lei 
Surse de finanțare: buget local, platforme de crowdfunding, fonduri europene 
nerambursabile (programul Europa creativă). 

 
3. Organizarea unor activități  didactice de durată  
Termen de realizare: scurt și mediu (1-5 ani) 
Descriere propunere. Datorită diversității peisajului existent în arealul 

analizat, considerăm că se poate constitui baza desfășurării unor tabere, workshop-
uri, ateliere aplicative, cu varii specializări (geomorfologie fluviatilă, geologie, 
pedologie, speologie, fotografie, botanică etc.). Aceste activități didactice pot fi 
organizate de universități (facultăți de geografie, geologie; facultăți din domeniul 
artelor plastice; facultăți din domeniul științelor agricole), școli, ONG-uri sau 
autorități locale.  

Scop: formarea tinerilor în varii domenii de activitate, cu accent pe partea 
aplicativă a abilităților, promovarea Țării Hațegului 

Public țintă: tineri (elevi, studenți) 

Estimare costuri: 
� Materiale informative pentru specialiști (fotografii, hărți): 1.000 lei 
� Costuri restaurare sălaș și transformarea lui în unitate de cazare: 4.000 lei 
Costuri totale: 5.000 lei 
Surse de finanțare: taxe înscriere activități, fonduri europene (Erasmus +)  
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6. CONCLUZII 
 Valorificarea unui areal carstic înscris unui areal protejat – Parcul Natural 
Grădiștea Muncelului-Cioclovina – poate fi realizată doar prin respectarea 
prevederilor impuse de managementul ariei protejate. O suită de exemple de bune 
practici din străinătate ne demonstrează că acest fapt este posibil, atâta timp cât 
există o gestiune rațională a activităților întreprinse. Dezvoltarea unor activități 
turistice spre categorii distincte de turiști (turism montan, speologie, hiking, 
trekking, alpinism etc.) poate asigura un control asupra impactului pe care aceste 
activități îl pot avea odată cu atragerea unui flux de vizitatori.  
 Dincolo de promovarea unor obiective naturale și antropice existente, 
rămâne importantă atenția spre conservarea patrimoniului existent, spre 
încurajarea activităților prestate de localnici și stimularea unor acțiuni de educare a 
turiștilor. 
 
 MULŢUMIRI 

Aducem mulțumiri coordonatorilor pentru sprijinul acordat, domnului 
Panatie I. pentru interviul acordat, dar și instituțiilor care au servit drept sursă 
pentru utilizarea unor date (Administraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului-
Cioclovina, ANCPI). 
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REZUMAT: Aflată, în prezent, într-o stare avansată de degradare, cetatea Hațegului este un 
element reprezentativ al Țării Hațegului. În urma analizei situației existente, cu accent pe 
patrimoniul cultural existent în vecinătate, a identificării disfuncțiilor teritoriale, studiul a 
urmărit identificarea unor soluții de amenajare a cetății și de includere în circuite turistice 
județene și naționale. Metodele utilizate pentru acest demers au fost observația directă și 
indirectă, documentarea bibliografică, metoda cartografică, metoda anchetei, analiza SWOT 
și documentarea pe teren. Dintre toate metodele menționate, documentarea pe teren a fost 
cea care a scos în evidență exemple de amenajare a unor edificii similare din cuprinsul 
județului Hunedoara (Castelul Corvinilor, cetatea Mălăiești). 
 
Cuvinte cheie: Cetatea Hațegului, patrimoniu construit, districtul Hațegului, istorie 

 
 

1. INTRODUCERE 
 

Justificare temă 
Învățând în școală la lecțiile de istorie despre anumite evenimente istorice 

care au marcat evoluția unui loc, am auzit de multe ori vorbindu-se despre 
civilizația daco-romană, despre implicațiile acestor popoare în devenirea noastră ca 
neam. Despre Cetatea regală a Hațegului s-au scris multe, unele informații probate, 
altele nu, însă importanța acesteia pentru comunitatea locală hațegană, și nu 
numai, rămâne definitorie. Intemperiile vremii și contextul socio-politic al 
veacurilor trecute, cărora li s-a asociat o indiferență și comoditate contemporană, 
au redus vechea cetate regală a Hațegului la stadiul unui zid în ruine, năpădit de 
buruieni. Despre cetate se mai vorbește ... însă, deseori, în context electoral sau cu 
nostalgia unui trecut dispărut.  

Dorința de a cunoaște un loc, de a-l înțelege, de a încerca să-i oferim o 
continuitate, fie ea și percepută ca un exercițiu de imaginație, a constituit principala 
noastră provocare. Complexitatea proiectului s-a împletit cu utilizarea unor 
cunoștințe de planificare teritorială și cu însușirea unor noi deprinderi.  
  

Restaurarea cet��ii regale a Ha�egului 

Dora Rebeca BĂLAIE, Liliana CANDREA, 
Ioana Gabriela CRISTEA 
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Obiective 
 Scopul acestui studiu este acela de a propune niște soluții viabile de 
amenajare a unui obiectiv istoric (restaurare și includere în circuitul turistic 
județean și naţional). Principalele obiective vizate sunt: 

� analiza situației existente, 
� identificarea disfuncțiilor existente în teritoriu, 
� realizarea unei analize SWOT, 
� realizarea unor materiale cartografice de sine stătătoare pentru actorii 

interesați,  
� găsirea unor soluții pentru problemele identificate în teritoriu, 
� propunerea unor activități care vizează procesul de restaurare, respectiv cel 

de valorificare turistică. 
 

Patrimoniul construit și valorificarea turistică 
 Moștenire a istoriei generațiilor trecute, patrimoniul construit face referire 
la orice obiect de artă, monument istoric, vestigiu arhitectural de mare valoare și 
importanță pentru teritoriul unei țări/regiuni. La nivel național, gestiunea 
obiectivelor incluse în patrimoniul construit intră în responsabilitatea Ministerului 
Culturii și Cultelor, respectiv a Comisiei Monumentelor Istorice, cu 
descentralizarea unor organisme omonime la nivel județean. Alte instituții 
responsabile sunt Oficiul Național al Monumentelor Istorice, Comisia 
Prezidențială pentru Patrimoniul Construit, Situri Istorice și Naturale, Institutul 
Național al Patrimoniului, Direcția Cercetare, Evidență și Inventariere a 
Patrimoniului Cultural Imobil (DCEIPCI), Institutul de Memorie Culturală și 
Direcțiile Județene pentru Cultură. 

Trecutul istoric al unei națiuni trebuie protejat și păstrat în timp, în special 
prin educarea populației în spiritul dragostei față de valorile monumentale 
arhitecturale, artistice și istorice. În acest sens, există o serie de acte legislative care 
iau în considerare lucrări de inventariere, conservare a patrimoniului construit 
național: 

� Decretul nr. 187/30.03.1990 pentru acceptarea Convenției pentru protecția 
patrimoniului mondial cultural și natural, adoptată de Conferința generală 
a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, la 
16.11.1972; 

� Decretul nr. 672/2006 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a 
celui de al II-lea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru 
protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 
26.03.1999; 
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� Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții; 
� Legea nr. 157/1997 privind ratificarea  convenției pentru protejarea 

Patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la  03.10.1985 și 
semnată de România la 22.06.1996; 

� Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național – Secțiunea a III-a – zone protejate; 

� Legea nr. 564/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 
privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care 
fac parte din Lista Patrimoniului Mondial; 

� Legea  nr. 350/ 2001  privind  amenajarea teritoriului  și  urbanismul 
modificată și completată cu Legea nr. 289/2006; 

� Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; 
� Legea 454/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2006, 

privind regimul concesionării monumentelor istorice; 
� Hotărârea  Guvernului nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare 
efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de 
persoanele fizice sau juridice de drept privat;  

� Hotărârea Guvernului nr. 493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind 
monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului 
Mondial și a Metodologiei privind elaborarea și conținutul – cadru al 
planurilor de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista 
Patrimoniului Mondial 

� Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2260/2008 privind aprobarea 
Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice. 
Mai mult decât atât, există și un program în derulare, „Programul 

Operațional Regional, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă a turismului regional 
şi local, Domeniul de intervenție 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe“. Prin acest 
program s-au restaurat și amenajat multe cetăți din România, un exemplu similar 
fiind Cetatea Oradea, județul Bihor. S-au restaurat și consolidat corpurile de clădiri 
și suprafețele exterioare, precum drumurile, parcajele și rampele de acces. Zona 
Cetăţii Oradea a devenit o zonă de interes turistic şi cultural major, fiind un pilon 
de dezvoltare durabilă urbană. 

Prin restaurare, se încearcă readucerea monumentelor istorice la starea lor 
inițială, prin anumite tehnici specifice, uneori incluzându-se și măsuri de 
reconstrucție. Restaurarea unui monument istoric presupune două etape: 
conservarea monumentului istoric, prin lucrări de întreţinere, reparaţii și 
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consolidare, încercându-se menținerea aspectului monumentului în forma în care a 
ajuns și restaurarea propriu-zisă, un proces care presupune lucrări de reconstrucție. 

Orice proces de restaurare implică, în primul rând, o cercetare arheologică 
care, ținând cont de dimensiunile proiectului, va implica o prospecție nonintruzivă 
electromagnetică și georadar, asociată unei cercetări de arhivă dar și unor 
propuneri arhitecturale. Procesul de restaurare poate dura de la câțiva ani la zeci de 
ani, acest lucru depinde de amplitudinea vestigiului arhitectural și starea de 
conservare sau poate fi recondiționat pe perioade de timp, în funcție de 
modificările apărute sau de fondurile de finanțare existente. Restaurarea 
monumentelor istorice este necesară pentru a stopa efectele timpului și ale 
mediului și pentru a le transmite mai departe generațiilor viitoare într-o formă cât 
mai apropiată de original (informare verbală, Tincu S., arheolog și director adj. 
Castelul Corvinilor, aprilie 2015). 

Câteva exemple de monumente istorice restaurate și transformate în 
obiective turistice sunt:  

� Cetatea Mălăiești, județul Hunedoara – s-a produs consolidarea şi refacerea 
zidurilor cetăţii, astfel încât obiectivul turistic restaurat să permită turiştilor 
un circuit interior de vizitare. S-au mai amenajat căile de acces și s-a 
construit o parcare. 

� Cetatea Râșnov, județul Brașov; 
� Cetatea Rupea, județul Brașov; 
� Cetatea Deva, județul Hunedoara – au fost reabilitate cele două incinte ale 

cetăţii, zidurile au fost stabilizate și înălțate, porțile au fost refăcute și au 
fost modificate instalaţiile electrice şi de iluminat și căile de acces. Au fost 
create de asemenea și spaţii expoziţionale şi puncte de belvedere. 

� Castelul Huniazilor, județul Hunedoara; 
� Cetatea de Scaun a Sucevei, județul Suceava. 

 

   
 

Figura 1. Monumente istorice restaurate:  
Castelul Corvinilor, Cetatea Mălăiești, Cetatea Rupea (de la stânga la dreapta) 

Foto: Hognogi Gh., 2015-2016 
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 În contextul conștientizării importanței patrimoniului construit, s-a propus 
spre restaurare și Cetatea Regală a Hațegului, un bun al Patrimoniului Cultural 
Național (cod LMI 2015: HD-II-a-A-03455).  
 
 Contextul teritorial 

Cetatea regală a Hațegului se găseşte în nordul Depresiunii Hațegului, pe 
dealul Orlea, la o altitudine de 485 m, pe teritoriul satului Subcetate, comuna 
Sântămăria Orlea, în partea stânga a Streiului. În ciuda dimensiunilor modeste pe 
care le-a avut, această cetate a jucat un rol politic și militar important pentru 
Transilvania, în perioada Evului Mediu. Parte componentă a patrimoniului 
construit al Ţării Haţegului, se află în apropierea unor obiective turistice deja 
cunoscute, pe plan național și  internațional, cum sunt: Cetatea Mălăiești, Biserica 
Sf. Nicolae din Densuș, Biserica și Cetatea Colț, Cetatea Devei și Castelul 
Huniazilor din Hunedoara.  

Arealul este inclus celor două asociații intercomunitare Asociația 
Intercomunală Țara Hațegului și GAL Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul 
Pădurenilor, accesul realizându-se dinspre Subcetate cât și dinspre nord-vest, 
dinspre drumul european 79, intersecția realizându-se în dreptul localului Popasul 
Zimbrului. 

Totodată, cetatea Hațegului este inclusă Geoparcului Dinozaurilor-Țara 
Hațegului, în ultimii doi ani încercându-se tragerea unui semnal de alarmă asupra 
necesității restaurării acesteia, prin desfășurarea Crosului Cetății Hațegului. 
 

2. METODOLOGIE 
Pentru elaborarea proiectului privind restaurarea Cetății Regale a 

Hațegului au fost utilizate câteva metode, care ne-au permis să realizăm cercetarea 
și să propunem, ulterior, soluții. 

Prima și, totodată, cea mai importantă dintre metode, a fost observația 
directă. Prin intermediul acestei metode, am surprins o serie de aspecte în urma 
documentării pe teren: cartarea arealului, identificarea atuurilor zonei de studiu, 
calitatea infrastructurii, gradul de accesibilitate, situația propriu-zisă a cetății, 
identificarea altor elemente ale patrimoniului cultural. Prin comparație cu alte 
obiective văzute (cetatea Mălăiești, Castelul Corvinilor etc.), am avut o imagine 
asupra impactului pe care îl au procesele de restaurare în cazul unor obiective 
istorice.  
 



Figura 2.
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O altă metodă întrebuințată a fost observația indirectă, transpusă prin 
consultarea unor hărți (Harta topografică a României, scara 1:25.000, Google Maps, 
planurile cetății și ortofotoplanurile aferente zonei de studiu (2005, 2010), scara 
1:5.000) și a unor diferite fotografii, instrumente ce ne-au ajutat să cunoaștem 
indirect teritoriul studiat de noi și să acumulăm informații calitative și cantitative 
necesare investigării. 

Documentarea bibliografică a fost, de asemenea, o metodă utilizată de noi, 
cu scopul de a cunoaște mai multe detalii despre Cetatea Regală a Hațegului și 
istoria acesteia, procesul de restaurare, posibilitățile de valorificare și includere în 
circuitele turistice și importanța pe care o va avea restaurarea acestui obiectiv 
turistic în dezvoltarea regiunii. Această metodă a facilitat obținerea de informații 
utile, din legi, website-uri, articole și cărți, pe care le-am folosit în cercetarea 
noastră. 

Metoda cartografică a presupus realizarea unor hărți ale arealului studiat 
(amplasarea în context teritorial, situația existentă, propuneri de amenajare). 

Metoda anchetei sociologice s-a efectuat prin aplicarea unui interviu 
semistructurat, respectiv dl. Tincu S., arheolog și director adj. la Castelul Corvinilor 
din Hunedoara. Acest interviu a vizat obținerea unor informații despre procesul de 
restaurare a unui monument istoric, strategia de promovare a monumentelor 
istorice, respectiv impactul pe care îl are acest proces asupra economiei. 

În plus, am utilizat și analiza SWOT, care ne-a ajutat să vizualizăm mai clar 
punctele tari ale zonei de studiu și favorabile restaurării Cetății Regale, punctele 
slabe pe care le are în prezent, oportunitățile de dezvoltare și amenințările care ar 
putea să existe în procesul de restaurare și valorificare turistică. 

 
3. SITUAŢIA EXISTENTĂ 
 
Cadrul natural 
Atunci când vorbim de cadrul natural în care este amplasată o cetate sau un 

alt obiectiv cu rol defensiv trebuie să facem referire la două planuri. Primul este 
unul de detaliu și care valorifică la maxim elementele cadrului natural în situația 
unui asediu, iar al doilea, mai larg, valorifică potențialul de vizibilitate al locației. În 
ambele cazuri, Cetatea Hațegului excelează, pierzând însă la capitolul suprafață 
utilă, de unde și dimensiunile ei destul de modeste. 
 Străpungerea Cristalinului de Sebeș-Lotru, caracteristic munților Cândrel și 
Șureanu (Mutihac V. și Mutihac G., 2010, planșa XXIV), de către râul Strei, la 
Subcetate, izolează în cadrul dealurilor din nord-nord-vestul și vestul Depresiunii 
Hațegului (alcătuite din depozite cretacic-superioare, paleogene și neogene) un 
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petec de micașisturi și paragnaise (Harta geologică, scara 1:200000). Acțiunea de 
eroziune a Streiului și a afluenților Râul Mare și Galbena s-a materializat în valori 
mari ale declivității versanților vestici, sudici și parțial sud-estici ai Dealului Orlea, 
valori care-l fac ideal pentru poziționarea unui obiectiv cu caracter defensiv, 
rămânând ca variante de acces dinspre nord-nord-vest (astăzi dinspre E79) sau 
dinspre vest (localitatea Subcetate). 

Această poziționare oferă o perspectivă largă asupra munților din sudul 
Depresiunii Hațegului, asupra depresiunii și a celor trei căi de ieșire/intrare în ea: 
Subcetate (nord), Poarta de Fier  a Transilvaniei (vest) și Merișor (est), ultimele 
două remarcându-se ca și puncte de frontieră ale Transilvaniei. Mai mult decât atât, 
de pe Dl. Orlea se poate vedea și Hunedoara în nord-vest. 

 
Cetatea Hațegului - istoric și evoluție 
Cetatea Regală a Hațegului se găseşte la aproximativ 6 km sud-est de oraşul 

Haţeg, în apropierea unor căi de comunicație importante (DN68 - Caransebeș - 
Hațeg, E79 - Miskolc - Oradea - Deva - Petroșani - Târgu Jiu - Craiova - Calafat - 
Vidin - Sofia – Salonic, Magistrala CF200 Brașov - Podu Olt - Sibiu - Vințu de Jos - 
Simeria - Arad - Curtici). Drumul către cetate nu e uşor accesibil, datorită 
vegetației, însă accesul se poate face urcând pe dealurile care fac legătura între 
cetate și satul Subcetate, unde se deschide o panoramă asupra vetrei depresionare a 
Hațegului.  

Cetatea Regală a Hațegului este un monument istoric și un vestigiu 
arhitectural (cod LMI: HD-II-a-A-03455). Avantajele includerii cetății în Lista 
Monumentelor Istorice sunt: protejarea, recunoașterea națională și oportunitatea 
valorificării sale turistice. 

Este atestată documentar doar la 1317, dar studii recente înclină spre o 
datare a acesteia apropiată de prima atestare documentară a Ţării Haţegului, și 
anume anul 1247. Din componența principală a cetăţii, ce era reprezentată de un 
donjon cu bază hexagonală, s-a mai conservat un singur colţ, cel din nord-est, 
sprijinit de un fel de contrafort, forma originară fiind greu de intuit. Se presupune 
că a avut trei sau patru nivele, a căror deschideri s-au pierdut cu totul în prezent. A 
fost construită folosind resurse de piatră locală, cărămidă romană spoliată şi var 
rezultat din topirea unor bucăţi de marmură. În jurul cetății a fost construit un şanţ 
în formă de potcoavă, neînchis doar în vest, unde terenul este prăpăstios, probabil 
pentru apărare. În urma unor cercetări, pe suprafaţa cetăţii s-au identificat urmele 
unor clădiri de lemn şi pavaj.  
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Timp de aproape trei sute de ani, cetatea a reprezentat succesul regalităţii 
maghiare în lupta asupra structurilor feudale românești. Cnezimea şi nobilimea 
românească a Ţării Haţegului a fost cea care a decis utilitatea, prosperitatea şi chiar 
existenţa zidirilor de la Subcetate (Rusu A.A., 2008). 

Zona unde este situată cetatea se încadrează unui areal acoperit cu vegetație 
forestieră. În plus, în proximitatea cetății se află pădurea Slivuț, care adăpostește o 
rezervație de zimbri. Pădurea Slivuț este o arie protejată de interes național, care 
corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală, de tip botanic), inclusă în 
Geoparcul Dinozaurilor-Țara Hațegului. Cu o suprafață de 40 ha, Pădurea Slivuț 
reprezintă un ecosistem natural cu specii de stejar, rest al unor întinse suprafețe de 
pădure inițială de stejari, dar care au fost defrișate datorită extinderii activităților. 
Din anul 1958, în zonă s-a creat o rezervație de zimbri, care se numără printre 
puținele locuri din Europa unde trăiește zimbrul, întrucât se știe că această specie 
este pe cale de dispariție. 

Cetatea de la Hațeg, datorită poziției sale strategice, a oferit condiții 
favorabile de vizibilitate, în perioada medievală deținând principalul rol militar și 
politic în Țara Hațegului. Actualmente, acest punct de belvedere este obturat 
datorită vegetației forestiere. 
             Pe baza observațiilor acumulate în teren, putem spune că, în prezent, 
cetatea se află într-un stadiu avansat de degradare. 

Deși nu are parte întocmai de o promovare corespunzătoare și amplă,  
există totuși câteva indicatoare dinspre orașul Hațeg și dinspre satul Subcetate. Pe 
lângă aceste indicatoare amplasate în proximitatea căilor de circulație, se pot regăsi 
și panouri cu hărți informative și scurte descrieri în satul Subcetate. Traseul dinspre 
Rezervația Naturală de Zimbri, pe care l-am parcurs spre obiectivul nostru, era 
marcat cu un simbol distinctiv, însă nu foarte evident și lizibil. Pe parcursul 
traseului am mai întâlnit un alt panou informativ, care era relativ nou. De 
asemenea, există indicatoare de avertizare pentru vipere, porțiunile abrupte fiind 
semnalizate corespunzător, mai puțin cetatea în sine. Cel de-al doilea traseu este și 
el semnalizat, dar este mai puțin amenajat dat fiind și faptul că are un grad scăzut 
de accesibilitate. 
 

Elemente de atractivitate turistică din proximitatea cetății 
În arealul de studiu se pot identifica și alte elemente cu atractivitate 

turistică, în imediata apropiere a cetății regăsindu-se rezervația de zimbri Hațeg. 
O parte consistentă a resurselor culturale existente în vecinătate sunt 

specifice patrimoniului religios și laic. Menționăm astfel: 
� Biserica Sf. Nicolae din Densuș (HD-II-m-A-03307), Densuș; 
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� Biserica reformată (HD-II-m-A-03404), Peșteana; 
� Biserica parohială reformată (HD-II-m-A-03429), Râu de Mori; 
� Biserica „Sf. Prooroc Ilie” (HD-II-m-A-03405), Peșteana; 
� Biserica românească (HD-II-m-A-03368), Nălațvad; 
� Biserica românească (HD-II-m-B-03425), Răchitova; 
� Biserica Nemeșilor (HD-II-m-A-03440), Sălașu de Sus; 
� Casa Alexe Breasovay (HD-II-m-B-03403), Peșteana; 
� Bustul lui Ovid Densușianu (HD-II-m-B-03483), Densuș; 
� Ansamblul castelului Pogany (HD-II-a-A-03402), Păclișa; 
� Curtea nobiliară a Cândeștilor (HD-II-a-A-03428), Râu de Mori; 
� Cetatea cnezială a Cândeștilor (HD-II-a-A-03458), Suseni; 
� Biserica cnezilor Cândea (HD-II-m-A-03460), Suseni; 
� Cetatea Răchitova (HD-II-m-A-03424), Răchitova; 
� Ansamblul castelului Nalatzi-Fay (HD-II-m-A-03368), Nălațvad; 
� Curtea cnezilor Cândrea (HD-II-a-A-03441), Sălașu de Sus; 
� Centrul istoric al orașului Hațeg (HD-II-s-B-03325), Hațeg. 

Desigur, pe lângă aceste monumente sau ansambluri de monumente 
istorice se regăsesc și o serie de elemente specifice patrimoniului vernacular, care 
pot constitui o altă motivație pentru turiști. 

Mai mult decât atât, există premise favorabile integrării acestei cetăți într-
un circuit turistic, întrucât este situată în apropierea unor obiective turistice 
recunoscute pe plan național și internațional, de exemplu Castelul Corvinilor, 
Munții Retezat, Mănăstirea Prislop.  

 
Disfuncții 
Datorită faptului că cetatea nu este promovată turistic, dar și a faptului că 

starea ei de conservare este una precară, sunt semnalate anumite disfuncții în 
valorificarea turistică a acestui monument istoric, dintre care menționăm: 

� insuficiența indicatoarelor de semnalizare spre cetate, 
� gradul scăzut de promovare a cetăților și a obiectivelor turistice din zona de 

studiu,  
� starea avansată de degradare a cetății,  
� infrastructură de acces neamenajată și greu practicabilă, 
� existența vegetației forestiere și a viperelor,  
� lipsa activităților recreative. 
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4. ANALIZA SWOT 
În urma analizei SWOT, se poate constata că avantajele arealului analizat 

se traduc prin următoarele aspecte: cetatea este situată într-o zonă cu o mare 
densitate de monumente istorice și în cadrul unor areale protejate (Geoparcul 
Dinozaurilor-Țara Hațegului, pădurea Slivuţ), valoarea cetății este certificată prin 
statutul de monument istoric. În plus, există o primă inițiativă de tragere a unui 
semnal de alarmă asupra stării cetății, de către un grup de voluntari, transpusă prin 
introducerea Cetății Hațegului în circuitul turistic al Geoparcului Dinozaurilor. 

Ca disfuncționalități, subliniem că cetatea este într-un stadiu avansat de 
degradare, accentuat de amplasarea într-o zonă greu accesibilă datorită vegetației. 
În plus, infrastructura de acces nu este modernizată și nici nu există un traseu 
marcat spre cetate, astfel că în zonă nu se desfășoară, în prezent, niciun fel de 
activități recreative. 

Oportunitățile sunt deosebit de importante, deoarece acestea vor contribui 
la dezvoltarea regiunii. În primul rând, se remarcă interesul administrației 
Geoparcului Dinozaurilor-Țara Hațegului spre valorificarea patrimoniului cultural 
și natural din Țara Hațegului, dar și spre salvgardarea istoriei și identității 
naționale, pe baza faptului că se observă o cerere tot mai crescândă spre turismul 
cultural-istoric. De asemenea, în domeniul restaurării monumentelor istorice există 
un cadru legislativ complex, alături de posibilitatea accesării unor fonduri europene 
și guvernamentale aferente proiectelor de reabilitare a monumentelor istorice. Mai 
mult decât atât, se impune crearea unui brand pentru Țara Hațegului, care ar putea 
fi Cetatea Hațegului. Toate aceste oportunități sunt favorizate de prezența unor axe 
rutiere în proximitatea cetății, care vor putea integra Cetatea Hațegului în diferite 
circuite turistice ce s-au dezvoltat, de-a lungul timpului, pe baza obiectivelor cu 
atractivitate turistică existente în proximitatea cetății. Nu în ultimul rând, existența 
fondurilor europene destinate activităților turistice ar oferi posibilitatea organizării  
unui festival specific pentru cetate, care ar spori șansele de promovare turistică. 

Amenințările care ar putea împiedica desfășurarea activităților propuse 
sunt, în primul rând, lipsa resurselor financiare necesare, dezinteresul 
stakeholderilor sau chiar dispariția ultimului turn al cetății.   

 
Tabelul 1. Analiza SWOT 

 
Puncte tari Puncte slabe

� identificarea unor puncte de belvedere 
� amplasare într-o zonă cu densitate mare 

de monumente istorice 
� rol militar și politic în Țara Hațegului în 

� lipsa unor marcaje turistice  
� lipsa unor puncte de belvedere 

amenajate 
� infrastructură de acces nemodernizată 
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perioada medievală 
� monument istoric înscris în Lista 

Monumentelor Istorice 
� existența unor legi care favorizează 

restaurarea patrimoniului construit 
� amplasarea în cadrul ariei protejate 

Geoparcul Dinozaurilor-Țara Hațegului 
� inițiativa unui grup de voluntari pentru 

a introduce Cetatea Hațegului în 
circuitul turistic al Geoparcului 
Dinozaurilor 

� interesul crescut în perioada actuală spre 
salvgardarea istoriei și identității 
naționale 

� prezența unor axe rutiere de interes 
național și internațional în proximitatea 
cetății 

� stadiu avansat de degradare al cetății 
� lipsa activităților recreative desfășurate 

în zonă 
� existența viperelor în zonă 
� timpul îndelungat necesar procesului 

de restaurare 
� cadru legislativ incert 
 

 

Oportunităţi Ameninţări
� crearea unui brand al Țării Hațegului, 

bazat pe valorificarea Cetății Hațegului 
� parteneriate public-privat pentru 

restaurare şi valorificare turistică 
� integrarea cetății în circuite turistice  
� organizarea unui festival tematic 

� supraaglomerarea zonei de către turiști 
și degradarea peisajului natural 

� dezinteresul autorităților pentru 
restaurarea cetății 

� dispariţia ultimului turn existent din 
cetate 

 
5. PROPUNERI DE AMENAJARE1 
Aflată momentan într-o ipostază de degradare, care tinde să se accentueze 

în lipsa unor măsuri concrete, Cetatea Hațegului stă în umbra suratelor învecinate, 
care atrag turiști indiferent de sezon (Castelul Corvinilor, cetatea Mălăiești, cetatea 
Devei). Cele două propuneri de amenajare recomandate vizează restaurarea cetății 
și valorificarea sa turistică. Prin cele două acțiuni propuse, Țara Hațegului va 
beneficia de un aport de imagine, contribuind la creșterea vizibilității patrimoniului 
istoric hunedorean. Adresabilitatea amenajării este direcționată primordial spre 
sectorul turistic, turiștii fiind principalii consumatori ai acestei funcționalități, însă 
nici celelalte categorii de stakeholderi nu sunt de omis (locuitorii orașului Hațeg, 
locuitorii comunelor din apropiere, ONG-urile, instituțiile locale), fiecare dintre 
acestea putând beneficia de efectele socio-economice ale promovării turistice a 
cetății. 

                                                 
1 În cadrul propunerilor de amenajare, subpunctul aferent Estimării costurilor investiţiei a fost realizat 
ca un exerciţiu de imaginaţie, acesta neincluzând defalcate tipurile de cheltuieli şi costuri aferente. 
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1. Restaurarea cetății Hațegului 
Termen de realizare: scurt, mediu și lung (1-20 ani) 
Descriere propunere. Gândită ca un model de bună practică pentru 

valorificarea patrimoniului istoric, restaurarea cetății hațegane reprezintă un 
deziderat justificat. Cu atât mai mult cu cât proiecte similare se regăsesc pe 
teritoriul județului Hunedoara – Cetatea Devei, Castelul Corvinilor, Cetatea 
Mălăiești, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. 

Acest demers include mai multe etape: 
a) pe termen scurt, propunem defrișarea unei suprafețe acoperite cu vegetație 

forestieră, care obturează vizibilitatea asupra vetrei depresionare a 
Hațegului și curățarea arealului ce împrejmuiește cetatea (actualmente plin 
de buruieni). De altfel, articole din presa scrisă consemnează anumite 
intenții ale autorităților locale de a defrișa o anumită porțiune din arealul 
împădurit, acestea au rămas la stadiul declarativ.  
În plus, sunt necesare lucrări de modernizare a arterelor de acces spre 

cetate, dar și acțiuni de semnalizare a cetății prin indicatoare amplasate în orașul 
Hațeg și în satele din jur, care vor conține informații despre importanța și rolul pe 
care l-a avut aceasta de-a lungul istoriei.  

Realizarea unei analize asupra stării actuale a cetății și a unui plan de 
restaurare în concordanță cu arhitectura constituie un alt pas necesar în această 
etapă. 

b) În conformitate cu legislația ce vizează protejarea monumentelor istorice, 
se impune, pe termen mediu, trasarea unei zone de protecție în jurul cetății 
(500 m). Pentru creșterea vizibilității, se va amenaja un punct de belvedere, 
unde vor figura și panouri informative 3D legate de istoria cetății.  

c) O ultimă etapă, pe termen lung și costisitoare, vizează realizarea lucrărilor 
de restaurare a cetății prin refacerea unor porțiuni de zid, după schițe și 
planuri vechi. Este necesară crearea unor parteneriate public-privat și 
accesarea unor linii de finanțare pentru demararea lucrărilor de restaurare, 
dar și selectarea unor restauratori acreditați și responsabili pentru a evita 
distrugerea zidăriei originale.  
În paralel cu activitățile de reconstrucție propriu-zisă, se vor avea în vedere 

și măsuri optime privind iluminatul său exterior. 
Scop: restaurarea Cetății Hațegului, cu obiectivul de a oferi plus valoare 

Țării Hațegului și cu scopul de a asigura vizibilitate patrimoniului istoric. 
Public ţintă: turiști, comunități locale. 
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Estimare costuri: 
� Materiale informative cetate (fotografii, hărți): 500 lei  
� Punct de belvedere: 2.000 lei 
Costuri totale: 2.500 lei 
Alte costuri: 
� Lucrări de modernizare infrastructură: variază în funcție de km, lățime drum 

și tip de intervenție realizată 
� Costuri restaurare cetate: variază în funcție de complexitatea intervențiilor 

aduse 
Surse de finanțare: Administrația Fondului Cultural Național, granturi 
norvegiene (PA16/RO12 – Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și 
natural), Europa Creativă 

 
2). Valorificarea turistică a cetății  
Termen de realizare: termen mediu și lung (5-20 ani) 
Descriere propunere. Odată inițiate acțiunile de repunere în funcțiune a 

cetății Hațegului, se pot vizualiza activități concrete de includere a acesteia în 
circuitele turistice existente, în primul rând prin crearea unor rețele de colaborare 
cu factorii implicați (autorități locale, agenții de turism, instituții culturale, centre 
de informare turistică). 

Această propunere va include, pe de o parte, investiții în infrastructura de 
promovare a obiectivului cultural (materiale de diseminare, marcaje trasee, panouri 
informative), iar pe de altă parte, campanii de conștientizare a turiștilor vis-a-vis de 
existența cetății.  

Se recomandă marcarea traseelor spre cetate prin panouri și pliante 
informative, elaborarea unei strategii de marketing privind promovarea online și 
fizică a cetății (pagini web specializate, bloguri, târguri de turism, colaborări cu 
agenții de turism, rețele de socializare etc.) și multiplicarea materialelor de 
promovare a cetății în cadrul centrelor de informare turistică.  

Ulterior, pot fi prevăzute diverse activități culturale, respectiv organizarea 
unor proiecții fotografice, tururi ghidate ale cetății, organizarea chiar a unui festival 
istoric la poalele cetății. De asemenea, în apropierea cetății, de două ori pe an, se 
pot organiza ateliere de creație, adresate elevilor și studenților, unde cei prezenți 
vor putea să își exerseze talentele, ghidați de experți din diferite domenii. Toate 
acestea vor fi finalizate cu concursuri și diplome de premiere pentru cele mai bune 
creații realizate de către participanți. 
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Cea mai importantă acțiune de valorificare turistică rămâne însă integrarea 
cetății în circuite turistice și realizarea unor trasee tematice, inclusiv extinderea 
celor existente, prin racordarea la monumentele istorice identificate deja în urma 
documentării pe teren (și prezentate în cadrul situației existente). De pildă, printre 
traseele tematice, propunem ca opțiuni: ,,Traseul Cultural”, axat pe vizitarea 
cetăților și castelelor, ,,Traseul Sfânt”, care face legătura între biserici și mănăstiri, 
,,Traseul Naturii”, ce străbate ariile protejate ale regiunii sau ,,Traseul 
Curiozităților”, ce își propune să descopere importante rezervații din zonă. 

Rutele turistice naționale și europene (Circuitul european al castelelor) 
constituie un alt mijloc de promovare a cetății Hațegului. 

Nu în ultimul rând, crearea unui brand al Țării Hațegului, cu accent pe 
imaginea cetății, va constitui o altă inițiativă menită să asigure o vizibilitate mai 
mare asupra fortificației. 

Scop: recunoaștere, la nivel național, a importanței cetății, creșterea 
numărului de turiști. 

Public ţintă: localnici și turiști 
 
Estimare costuri: 
� Materiale informative pentru promovarea cetății (fotografii, hărți, 

pliante): 500 lei 
� Panouri informative (5 buc.): 650 lei 
� Tur ghidate/grup: 50 lei 
� Expoziții fotografice (2 buc./an): 4.000 lei 
� Indicatoare turistice (6 buc.): 780 lei 
Costuri totale: 5.980 lei 
Surse de finanțare: Administrația Fondului Cultural Național, granturi norvegiene 
(PA16/RO12 – Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural), 
Europa Creativă 

 
CONCLUZII 
Aproape orice colț de pământ românesc are o serie de atribute și de 

artefacte ce demonstrează continuitatea poporului, autenticitatea unui patrimoniu 
istoric important, dar care încă așteaptă o soluție de punere în valoare. Monument 
istoric de valoare națională, însă uitat parcă până și de stakeholderii locali, cetatea 
Hațegului necesită urgent intervenții de restaurare. Recomandările noastre, 
sintetizate sub forma unor propuneri, constituie doar parte infimă din ceea ce am 
putea restitui unui edificiu istoric extrem de important pentru istoria locală. 
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REZUMAT: Obiectivul principal al proiectului constă în elaborarea unor propuneri de 
reconstrucţie şi valorificare a traseului căii ferate cuprins în sectorul Băuțar-Subcetate. Prin 
digitizarea arealului de studiu, crearea bazei de date, determinarea contextului teritorial, 
inclusiv cu evidențierea disfuncţionalităţilor arealului de studiu, documentarea fotografică, 
realizarea unei analize SWOT, au fost formulate măsuri de intervenție pentru repunerea în 
funcțiune a infrastructurii feroviare din arealul analizat. Metodologia utilizată include 
documentarea bibliografică, metoda comparativă, a observaţiei, cartografică şi ancheta 
sociologică. Recomandările propuse pot oricând susține conștientizarea autorităților, 
localnicilor și turiștilor asupra importanței patrimoniului industrial. 
 
Cuvinte cheie: mocăniţă, Sarmizegetusa, patrimoniu industrial, infrastructură feroviară 
 
 
1. INTRODUCERE 

 
Justificare 
Pornind de la premisa creionării unui cadru de învățare a unor noi 

deprinderi teoretice, tehnice sau de comunicare (acest proiect fiind primul nostru 
proiect de amenajare teritorială), provocarea alegerii tematicii și arealului de studiu 
propuse de coordonatorii volumului a fost asumată din dorința de a ne depăși 
orizontul de cunoștințe și de a oferi potențialilor beneficiari interesați o amenajare 
viabilă.  

Master Planul General de Transport al României, o variantă revizuită 
pentru anul 2016 şi aprobată în mai 2016, prevede ca trasee turistice prioritare în 
intervalul 2014-2020 următoarele căi ferate cu importanță turistică: 

� Calea ferată turistică „Semmeringul Banatului” Oravița-Anina, recunoscută 
drept cea mai veche cale ferată montană din România (peste 150 ani), cu o 
lungime de 33 km și o valoare estimată de 79,80 milioane EURO. 
Actualmente, este în funcțiune, cu 2 trenuri/zi. 

Reconstruc�ia c�ii ferate B�u�ar - Subcetate 

Claudia BERA, Alexandra COLCER, Andrei CONSTANTINESCU,
Ovidiu FLOREA, Roxana, JÎDERU, Paul OPREA 
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� Calea ferată turistică „Linia Moților” Turda-Câmpeni-Abrud, de-a lungul 
râului Arieș, o cale ferată în conservare, cu ecartament îngust, extinsă pe 93 
km și cu o investiție estimată de 217, 80 milioane EURO; 

� Calea ferată turistică „Linia Sarmizegetusa” Caransebeș-Hațeg, pe traseul 
Caransebeș-Oțelul Roșu-Bouțari-Sarmizegetusa-Hațeg, în lungime de 77 km, 
aflată momentan în stare de conservare, cu o valoare estimată a proiectului 
de 151,2 milioane EURO;  

� Calea ferată turistică „Linia Hârtibaciului” Sibiu-Agnita, cu o lungime de 
58 km și o valoare a investiției estimată la 92,8 milioane EURO; 

� Calea ferată turistică „Linia Nirajului” Târgu Mureş-Băile Sovata, de tip 
„mocăniță”, cu ecartament îngust, aflată în conservare, cu o lungime de 74 
km și o potențială investiție de 118,4 milioane EURO; 

� Cale ferată turistică „Linia Vinului” Luduş-Lechința-Măgheruş, cu o 
lungime de 94 km și o investiție estimată la 150, 40 milioane EURO. 
Proiectul propus, sectorul de cale ferată Băuțar-Subcetate, se regăsește astfel 

pe lista de investiții a Ministerului Transporturilor, strategia de implementare a 
Master Planului prevede anul 2016 ca an de începere a lucrărilor studiului de 
fezabilitate, iar intervalul 2017-2018 este destinat desfăşurării lucrărilor de 
reabilitare și reconstrucţie. Pentru întregul traseu propus de această documentație 
se estimează 151.20 milioane Euro fără TVA (de altfel, toate valorile investițiilor 
menționate în Master Plan sunt calculate fără TVA), recomandându-se ca 
finanțarea să se realizeze din alte surse bugetare decât fondurile structurale. 

  
Obiective 
Obiectivul principal al proiectului constă în elaborarea unor propuneri de 

reconstrucţie, amenajare şi valorificare a traseului de cale ferată cuprins între 
Băuțar și Subcetate. Obiectivele specifice care derivă din scopul proiectului sunt: 

� realizarea unor reprezentări cartografice privind tematica proiectului și 
însușirea unor abilități tehnice, 

� determinarea contextului teritorial, prin consultare bibliografică și 
cartografică, dar și documentare pe teren și fotografică,  

� elaborarea unor măsuri concrete de intervenție în vederea 
refuncționalizării căii ferate. 
 
Patrimoniul industrial 
Privatizările anilor 1990 au afectat în primul rând sectorul industrial, 

majoritatea întreprinderilor mari cunoscând drumul regresului până la extincția 
lor. Pe locul fostelor platforme industriale au rămas suprafețe întregi acoperite de 
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hale, magazii, instalații tehnice. Mai puțin agreate de localnici (încă percepute ca un 
simbol al îngrădirii libertății), aceste spații industriale reprezintă o mărturie a 
istoriei unor decenii socialiste care au caracterizat România anilor 1950-1980. Dacă 
unele dintre aceste platforme industriale sunt tratate în literatura de specialitate ca 
brownfield-uri și revalorificate ca spații destinate sectorului terțiar (Filip S., 2009), 
alte obiective pot fi valorificate turistic, prin recunoașterea valorii istorice deținute, 
forma de protecție fiind dată de înscrierea lor ca monument istoric.  

Patrimoniul industrial include construcții industriale, civile, cariere, 
amenajări hidroenergetice, mașini, instalații, utilaje sau orice alt obiectiv tehnologic 
de valoare. Momentan, în România, nu există o lege a patrimoniului industrial, 
aceasta fiind doar în stadiul de propunere de proiect legislativ. Însă, datorită valorii 
deosebite pe care o au, unele monumente industriale sunt înscrise în Lista 
Monumentelor Istorice (2015). Amintim, în acest sens, moara Assan sau furnalul 
de la Reșița. Protecția legală a patrimoniului industrial românesc este asigurată, 
parțial și indirect, de Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
care permite clasarea în regim de urgenţă a unui sit, indiferent de regimul de 
proprietate. 

Document de referință la nivel internațional, Charta patrimoniului 
industrial, adoptată la Moscova, prevede măsuri de protejare și conservare a 
patrimoniului tehnic, industrial și a lucrărilor de artă din Europa.  

Vulnerabilitatea obiectivelor din patrimoniul industrial face din acestea 
obiectul dispariției lor, înainte de a fi conștientizate de către comunitățile locale ca 
monumente istorice.  

Căile ferate pot fi considerate și ele monumente industriale, patrimoniul 
UNESCO incluzând la ora actuală câteva linii ferate, valorificate turistic. Subliniem 
spre exemplificare, următoarele căi ferate: 

� drumul de fier himalayan Darjeeling, India – cu o lungime de 88,5 km, 
valorificată turistic prin circulația a două trenuri/zi, oferind turiștilor 
oportunitatea vizualizării culturilor de ceai negru Darjeeling; 

� linia Albula, Elveția – o cale ferată metrică (ecartament 1000 mm), cu un 
traseu dificil pentru care a fost nevoie de construcția a 39 tunele și 55 
viaducte; 

� linia Bernina (Elveția) – leagă stațiunea montană Saint-Moritz de 
localitatea italiană Tirano, ce are inclusiv o curbă spectaculoasă de 180º. 
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Figura 1. Căi ferate înscrise în patrimoniul UNESCO:  
Darjeeling, Albula, Bernina (de la stânga la dreapta) 

Sursa: http://irctc-co.in/indian-railways/toy-train-darjeeling-new-jalpaiguri-station-temporarily-
suspended/6387, https://www.rhb.ch/en/world-of-railway-experiences/railway-experiences/albula-

experience-train, https://www.rhb.ch/en/panoramic-trains/bernina-express 
 
Printre primele probleme cu care s-au confruntat specialiştii a fost aceea a 

identificării şi clasificării locomotivelor. În România, primele locomotive clasificate 
au fost cele ale „Societăţii Acţionarilor”, utilizând un sistem simplu, fiecărei 
locomotive fiindu-i atribuit un număr, în ordine crescătoare, şi un nume. După 
aceea, s-au adăugat şi principalele caracteristici constructive. Acest sistem era 
folosit pentru locomotivele cu abur. 

În prezent, în ţara noastră există câteva areale valorificate turistic, fie prin 
introducerea unui tren de tip „mocăniță”, fie prin utilizarea drezinelor. 

Utilizată inițial pentru transportul lemnelor, Mocănița din Covasna-
Comandău a fost reinaugurată din 2014, cu o capacitate de 50 locuri, administrată 
de S.C. Calea Ferată Îngustă S.R.L. Sub patronajul aceleiași societăți, sunt în 
circulație alte trei tronsoane de cale ferată: Brad-Crișcior, Abrud-Câmpeni și 
Moldovița-Argel. 

Mocăniţa de pe Valea Vişeului este cea mai cunoscută pe plan naţional, 
circulă încă din anul 2000 şi înregistrează cel mai mare număr de turişti anual. În 
oferta propusă, se găsesc atât trenuri cu abur regulate cât şi trenuri-charter. Valea 
Vaserului face parte din Parcul Naţional „Munţii Maramureşului”, aflându-se sub 
protecţie europeană.  

Calea ferată cu ecartament îngust dintre Râciu (Mureş) şi Teaca (Bistriţa-
Năsăud) este în momentul de faţă una din cele mai lungi linii ferate înguste 
funcţionale din România, are o lungime de 34,6 kilometri şi străbate şapte localităţi: 
Râciu, Sânmartinu de Câmpie, Crăieşti, Milaş, Orosfaia, Comlod şi Teaca. Alte 
două căi ferate cu ecartament îngust sunt valorificate prin Mocănițele Sibiu-Agnita 
și Târgu Mureş - Band - Lechinţa (dată în folosinţă între anii 1912-1914 și 
refuncțională, din 2015). 
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Contextul teritorial 
 Sectorul de cale ferată Băuțar-Sântămăria-Orlea aparţine magistralei 200 
Brașov - Podu Olt - Sibiu - Vințu de Jos - Simeria - Arad - Curtici, iar porțiunea 
feroviară Sântămăria-Orlea-Subcetate este inclusă magistralei secundare 202. 
Precizăm, de la bun început, faptul că sectorul de cale ferată Băuțar-Sântămăria-
Orlea este nefuncțional. Calea ferată analizată tranzitează două județe, respectiv 
Caraș-Severin și Hunedoara, amândouă incluse Regiunii de Dezvoltare Vest. 
 Conexiunea feroviară este dublată de DN68, pe ruta Băuțar-Hațeg și 
DN66/E79 pe ruta Hațeg-Sântămăria-Orlea și DJ686 pe sectorul Sântămăria-Orlea 
-Subcetate.  
 Patrimoniul construit al localităților traversate și/sau aflate în apropiere  
(Băuțar, Bucova, Zeicani, Păucinești, Sarmizegetusa, Breazova, Cârnești, Păclișa, 
Totești, Nălațvad, Hațeg, Sântămăria-Orlea, Subcetate) și peisajul oferit de cele 
două arii protejate Natura 2000 (ROSCI0292 Coridorul Rusca Montană-Țarcu-
Retezat și ROSCI0236 Strei-Hațeg) reprezintă alte două premise pentru 
introducerea liniei de cale ferată în circuitul turistic. 

Existența celor două asociații intercomunitare Asociația Țara Hațegului și 
Gal Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor poate reprezenta un 
avantaj pentru crearea unor parteneriate public-privat și atragerea unor surse de 
finanțare, cel puțin pentru valorificarea turistică ulterioară a căii ferate. 
  

2. METODOLOGIE 
O primă metodă utilizată în cadrul prezentului proiect a constituit-o 

documentarea bibliografică, unde au fost folosite ca suport lucrări de specialitate, 
documentații din domeniul transportului și varii pagini web. 

Metoda comparaţiei a fost utilizată pentru crearea unei imagini de 
ansamblu, pe de o parte prin consultarea unor documente scrise și hărţi, iar pe de 
altă parte în urma vizitei în teren privind posibilitatea testării mai multor variante 
de amenajare (reconstrucția traseului, propunerea unui traseu ciclistic pe linia 
ferată sau introducerea mocăniţei). 

Metoda observaţiei s-a efectuat pe teren, prin vizitarea arealului de studiu 
(în lunile aprilie-mai 2015), realizarea unor fotografii a elementelor de 
infrastructură (ecartament, gări, poduri, monumente istorice etc.) și cartarea 
terenului. 

Metoda cartografică a fost utilizată pentru realizarea hărților, făcându-se 
recurs la softurile ArcGIS 10.1, Adobe Photoshop și CorelDraw X7. Elaborarea 
hărţilor a avut drept scop o mai bună înţelegere a realităţii din teren şi punerea în 
evidenţă a propunerii de amenajare. 



Figura 2.
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 Metoda anchetei sociologice s-a bazat pe preluarea și prelucrarea unor 
interviuri semi-structurate, aplicate în cadrul documentării pe teren. Persoanele 
intervievate au fost: 

� proprietarul actual al gării din Sarmizegetusa; 
� administratorul Geoparcului Dinozaurilor-Țara Hațegului, Ciobanu 

Cristian; 
� administratorul Castelului Corvinilor, Bera Dan, implicat în proiectul 

reabilitării căii ferate înguste Hunedoara - Retişoara (Ghelari); 
� preşedintele firmei S.C. Cale Ferată Îngustă S.R.L., Hocevar Georg, 

responsabil cu producerea, repararea şi comercializarea de vagoane şi 
locomotive.  
Analiza SWOT a servit sintetizării informațiilor legate de arealul de studiu, 

respectiv în vederea conștientizării importanței sectorului de cale ferată analizat, a 
stabilirii priorităților de investiții dar și a includerii unor riscuri ce pot apărea pe 
parcursul implementării proiectului. 
 

3. SITUAŢIA EXISTENTĂ 
 
Cadrul natural 
Traseul căii ferate 2111 Subcetate-Băuțar, și a actualului DN68 pe care-l 

imită în linii generale, traversează până la Sarmizegetusa unitățile de luncă și 
câmpie joasă cu declivitate redusă (1.56˚ panta medie), dintre Râu Mare și Galbena 
(cu afluentul de dreapta Breazova). Valorile de pantă și prezența organismelor 
hidrografice au condus la formarea unor suprafețe însemnate de înmlăștiniri, cum 
este cel dintre Peșteana și Cârnești, reprezentată pe toate cele trei ridicări 
topografice habsburgice. Aceste suprafețe au obligat inginerii romani, de altfel 
recunoscuți pentru calitatea elementelor de infrastructură realizate, să le ocolească, 
așa cum s-a întâmplat cu drumul roman dintre Sarmizegetusa Ulpia Traiana și 
sectorul de la Subcetate (Fodorean F., 2007).  

De altfel, conform Primei Ridicări Topografice Militare Habsburgice 
(1763-1787), niciun drum nu traversează arealul mlăștinos menționat, abia a doua 
campanie (1806-1869) surprinde actualul drum național, pentru ca cea de-a treia să 
reprezinte calea ferată construită între Băuțar și Peșteana. Tot această ultimă sursă 
cartografică surprinde și toponimic elementul de specificitate care face din vestul 
Depresiunii Hațegului un spațiu cu caracter restrictiv, astfel denumiri ca: Crângul 

                                                 
1 http://www.interferente.ro/images/stories//descopera/geografie/harti/romania-harti-feroviare// 
romania-harta-cailor-ferate.jpg 
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de Jos, Crângul de Sus, Rovina Mare, Rovina etc.2 exprimă toate gradul de 
înmlăștinire al arealului. Eforturile depuse pentru desecare au transformat un teren, 
altădată ocolit de localități, infrastructuri de acces și neprielnic practicării unei 
agriculturi intensive, într-unul posibil de valorificat. Soluție tehnică s-a găsit și 
pentru a traversa înșeuarea sculptată în șisturile verzi și amfibolitele acoperite cu 
sedimente paleogene de la Poarta de Fier a Transilvaniei, și anume cremaliera. 
Aceasta a fost necesară pentru a surmonta diferența de nivel de 219/278 m dintre 
Sarmizegetusa-Băuțar și altitudinea maximă din pas, 699.5 (25.3/27.1 m/km). Pe 
ultimii 4.2/4.8 km, panta este de 30.5/36.1 m/km. 

 
 Calea ferată Băuțar - Subcetate 

Construită pentru transportul cărbunelui, calea ferată de la Caransebeş la 
Subcetate s-a realizat prin crearea la Cluj, în 1894, a Societăţii Căilor Ferate Locale 
Caransebeş – Haţeg, în urma obținerii unor surse de finanțare publice și private, pe 
durata a trei ani (1905-1908). Aceasta avea 76 km lungime, din care 42 km 
aparțineau Comitatului Hunedoara și 34 km Comitatului Caraș-Severin. Utilizată 
inițial de Căile Ferate Maghiare (MAV), ulterior Unirii calea ferată va intra în 
patrimoniul CFR. 

Deşi linia îndeplinea toate cerinţele unei căi ferate secundare de interes 
local, a devenit cunoscută datorită porţiunii de 19 km dintre Sarmizegetusa-Băuţar, 
echipată cu cremalieră, necesară pentru a învinge declivităţile de 50‰ din zona 
staţiei Porţile de Fier. „Invenţia aparţine unui inginer elveţian, Roman Abt, 
constând în două sau trei lame metalice dinţate, alăturate, montate în axul căii şi ai 
căror dinţi sunt decalaţi. Fiecărei lame dinţate îi corespunde o roată dinţată a 
mecanismului locomotivei, astfel încât angrenarea este continuă şi mult mai lină. 
Pe aceste linii dotate cu cremalieră s-au utilizat aproape exclusiv locomotive cu 
aderenţă mixtă, cu două mecanisme motoare distincte, roţile motoare de simplă 
aderenţă fiind acţionate de un mecanism exterior, iar cele dinţate de unul interior, 
distinct” (Mocănița Hunedoara). Pe porţiunea cu cremalieră, viteza comercială a 
trenurilor de marfă era de 12 km/h, cea a trenurilor de persoane de 8 km/h, iar 
tonajele trenurilor erau reduse - 150 tf pentru trenurile de marfă şi 50-70 tf pentru 
trenurile de persoane. 

                                                 
2http://mapire.eu/en/map/hkf_25e/?bbox=2541741.392309895%2C5708904.881991904%2C2554793
.0148895886%2C5713959.280487262  
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Locomotiva cu abur 40.007, construită de către Wiener Lokomotivfabriks 
AG, Floridsdorf (Viena), a circulat în perioada 1908-1978 pe un tronson cu 
cremalieră în secţia Subcetate - Haţeg - Băuţar - Caransebeş se află acum expusă în 
Muzeul Locomotivelor din Dej. Locomotiva este prevăzută cu două mecanisme 
motoare independente, unul pentru roţile motoare şi celălalt pentru roata dinţată 
care intră în angrenare cu cremaliera, necesară pe tronsonul cu cremalieră. 
Locomotiva avea o viteză maximă de 40 km/h (informare verbală, localnic, Dej). 

La Subcetate exista remiza de locomotive în vederea asigurării remorcării 
trenurilor de pe tronsonul Băuțar-Subcetate, unde existau de asemenea ateliere 
anexe de strungărie, de forje și mecanic (Ivănescu V., 2009). 

În prezent, calea ferată Băuțar-Subcetate este dezafectată, cele peste 20 
poduri au fost demolate, rând pe rând, și vândute, iar gările se află într-o stare 
degradată, unele dintre ele devenind locuințe private sau fiind închise. 
 Pe baza interviurilor aplicate în teren, a reieșit că locuitorii zonei îşi doresc 
repunerea în funcțiune a liniei de cale ferată „pentru nepoţii lor” şi atragerea 
tinerilor. În plus, posibilitatea atragerea turiştilor este una dorită de marea 
majoritate. Domnul R., proprietarul gării din Sarmizegetusa, consideră necesară 
ideea reconstrucţiei şi punerii în funcţiune a căii ferate şi îmbrăţişează această idee 
încă din anul 2001, când au existat tentative eşuate de restaurare. O importanţă 
extrem de mare acordă acestui subiect şi Bera Dan, care consideră vital acest 
proiect de reconstrucţie a căii ferate şi introducerea mocăniţei. Mulţi dintre 
localnici au lucrat mai demult în exploatare, făcând zilnic naveta cu trenul, iar 
acum îşi doresc reabilitarea căii ferate şi „de dragul vremurilor trecute”. Un alt 
aspect demn de menţionat este suportul pe care această cale ferată l-ar oferi zonei 
prin atragerea unui număr şi mai mare de turişti, pentru care se poate organiza un 
circuit turistic în care să fie inclus şi Castelul Corvinilor, atât un punct de staţionare 
a celor care călătoresc cu mocăniţa, cât şi un punct de plecare a celor care vor vizita 
castelul. 

De bun augur constituie și prezența societății Cale Ferată Îngustă S.R.L., cu 
sediul în Crișcior, administrată de Hocevar Georg. Din discuțiile avute cu dl. 
Hocevar, am aflat că au existat inițiative din partea sa privind achiziționarea 
sectorului de cale ferată analizat și repunerea lui în circulație, dar lipsa de 
receptivitate a autorităților locale au determinat retragerea intenției. Existența 
atelierului de locomotive și vagoane gestionat de dl. Hocevar ar constitui un avantaj 
esențial pentru reducerea costurilor de întrețineri și reparații a vagoanelor și 
locomotivei în cazul reconstrucției căii ferate Băuțar-Subcetate. 
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 Patrimoniul construit al localităților din sectorul Băuțar-Subcetate 
 Un impresionant patrimoniu cultural definește localitățile Țării Hațegului, 
parte dintre ele valorificate parțial prin intermediul acțiunilor administrației 
Geoparcului Dinozaurilor-Țara Hațegului. Creionând o tipologie a patrimoniului 
existent, remarcăm prezența următoarelor obiective: 

� în categoria obiectivelor patrimoniului de cult se încadrează câteva biserici 
reprezentative precum biserica reformată și biserica „Sf. Prooroc Ilie” din 
Peșteana, ansamblul bisericii „Pogorârea Sf. Duh” din Ostrov, biserica 
cnezilor Cândea din Sântămăria Orlea; 

� cetatea regală a Hațegului, casa Alexe Breazovay din Peșteana, ansamblul 
castelului Pogany din Păclișa, ansamblul castelului Nalatzi-Fay din 
Nălațvad, ansamblul castelului Kendeffy din Sântămăria Orlea reprezintă 
alte monumente istorice specifice arealului, incluse patrimoniului laic; 

� poate cele mai importante obiective culturale aparțin perioadei daco-
romane, vestigiile arheologice din Sarmizegetusa, Ostrov și Subcetate fiind 
doar cele mai ilustrative obiective ale patrimoniului arheologic hațegan. 
Controversatele bătălii de la Tapae, localizate ipotetic la Poarta de Fier a 
Transilvaniei, pot constitui un alt reper turistic al arealului. 

� de asemenea, câteva muzee din areal pot contribui la perpetuarea 
moștenirii generațiilor trecute, este cazul Muzeului Satului Hațegan din 
Peșteana, Muzeul Țării Hațegului din Hațeg și Muzeul de Arheologie 
Sarmizegetusa. 

  
4. ANALIZA SWOT 
Reprezentările cartografice realizate privind distribuția spațială a căii ferate 

și a patrimoniului cultural existent, documentarea fotografică de pe teren și 
discuțiile avute cu diverse persoane afectate de infrastructura feroviară au scos în 
evidență o serie de aspecte, mai mult sau mai puțin pozitive, toate însă dublate de 
un regret al celor intervievați pentru starea deplorabilă a actualei căi ferate. 

Cu o tradiție importantă în ceea ce privește funcționalitatea și scopul 
pentru care a intrat în circulație, calea ferată Băuțar-Subcetate, nefuncțională astăzi, 
traversa un areal acoperit de monumente istorice, aflate și ele la rândul lor în varii 
stadii de conservare. Cel mai mare neajuns îl constituie dezafectarea liniei, rând pe 
rând fiind furate, de-a lungul câtorva ani, traversele, șinele, armătura podurilor și 
chiar podurile ca atare. Gările sunt fie închise, fie și-au schimbat regimul de 
proprietate, fie chiar funcționează la parametri minimali. 

Interesul Ministerului Transporturilor, prin Master Planul General de 
Transport propus, privind racordarea sectoarelor de cale ferată la rețele de 
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transport europene și dezvoltarea unor căi ferate în scop turistic, poate constitui 
punctul de plecare în argumentarea viabilității proiectului propus. 

 
Tabelul 1. Analiza SWOT 

 
Puncte tari Puncte slabe

� unicitatea tipului de cale ferată utilizată, 
„linia ferata cu cremalieră” 

� existența unui important patrimoniu 
construit în localitățile traversate de 
calea ferată 

� existența locomotivei originale în 
Depoul din Dej 

� calea ferată Băuțar-Subcetate - element 
reprezentativ al patrimoniului industrial 

� proximitatea unor importante 
evenimente istorice reprezentative 
(bătăliile de la Tapae) 

� receptivitatea locuitorilor de a avea o 
cale ferată funcțională 

� includerea căii ferate ca investiție în 
Master Planul General de Transport al 
României 

� linie de cale ferată dezafectată 
� dispariţia celor 20 poduri ce traversau 

calea ferată   
� stadiu avansat de degradare al fostelor 

gări 
� regim de proprietate privat al 

terenurilor sau chiar al unor gări 
� costuri ridicate ale investiției de 

amenajare 
� dezinteresul autorităților locale 

pentru reconstrucția căii ferate 
 

Oportunităţi Ameninţări
� reconstrucția căii ferate și introducerea 

ei în circuitul turistic  
� strategie de marketing pentru 

promovarea căii ferate 

� degradarea peisajului ca urmare a 
fluxului de turiști 

� lipsa de comunicare între factorii 
interesați 

 
5. PROPUNERI DE AMENAJARE3 
Includerea traseului de cale ferată Băuțar-Subcetate în Master Planul 

General de Transport al României arată încă o dată importanţa temei alese, 
actualitatea ei prin recunoaşterea la nivel naţional a necesităţii intervenţiei în acest 
areal.  
 Punerea în aplicare a proiectului de reconstrucție a căii ferate se poate face 
prin Programul Operaţional Sectorial de Transport, ce are drept obiectiv general 
promovarea, în România, a unui sistem de transport durabil care să permită 
deplasarea rapidă, eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor și bunurilor, 

                                                 
3 În cadrul propunerilor de amenajare, subpunctul aferent Estimării costurilor investiţiei a fost realizat 
ca un exerciţiu de imaginaţie, acesta neincluzând defalcate tipurile de cheltuieli şi costuri aferente. 
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Proiectul de reconstrucție se încadrează pe Axa prioritară 2, Modernizarea și 
dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în afara axelor prioritare TEN-T 
în scopul creării unui sistem național de transport durabil.  
 Avantajele pe care le-ar aduce introducerea mocăniţei sunt multiple: 

� un număr mare de turişti, care va crește pe măsura integrării acesteia în 
circuite turistice deja existente; 

� promovarea arealului, pe plan naţional şi internaţional, atât în mediul 
online cât şi în cel offline, prin crearea unei pagini web, reclame şi spoturi 
publicitare, acțiuni dublate de publicarea unor articole în reviste de 
specialitate pentru ca pasionaţii de călătorii să afle şi pe această cale de 
această iniţiativă; 

� creşterea venitului local în urma costurile obținute din vânzarea biletelor de 
călătorie; 

� promovarea patrimoniului cultural local, a tradițiilor sau altor repere 
culturale; 

� atragerea de noi investiții în zonă. 
 Acest proiect vizează în special comunitățile locale, dar și turiștii și agenții 
economici din zonă. Analizând situaţia celorlalte trasee cu mocăniţa din ţară, 
probabil cel mai mare număr de turişti vor fi români, în special grupuri mici, de 
tipul celor familiale, şcolare sau studențești.  
 
 1. Reconstrucția căii ferate turistice Băuțar-Subcetate 
 Termen de realizare: scurt și mediu (1-10 ani) 
 Descriere propunere.  
 Pe termen scurt, primul pas în realizarea proiectului este stabilirea exactă a 
traseului căii ferate, în unele zone fostul traseu de cale ferată este folosit în scopuri 
agricole, acoperit de arbuşti sau constituie proprietate privată. Reconstrucția se va 
face prin decopertare, acoperire cu argilă care se tasează și piatră spartă. Apoi, se 
vor reface panourile de cale ferată, care sunt formate din traverse şi șine. Peste 
traverse, se va pune, din nou, piatră spartă până la nivelul şinei, după care se 
burează. Rolul pietrei tasate este acela de a fixa şinele. 
 Ulterior reconstrucției căii ferate, se va viza și modernizarea celor 10 
puncte de staționare de pe cuprinsul traseului, aducerea locomotivei originale din 
Dej, inițierea unui parteneriat cu S.C. Cale Îngustă S.R.L. pentru asigurarea 
mentenanței vagoanelor. Tipul vagoanelor poate fi diferit, în funcţie de sezon.  
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 Se preferă vagoanele acoperite tot timpul anului, în plus pentru confortul 
pasagerilor se poate gândi introducerea unor vagoane destinate numai bagajelor 
sau un vagon-restaurant.  
 Pe termen mediu, odată reconstruiți cei 42 km de cale ferată, din care 19 
km utilizați pentru linia cu cremalieră, vor fi inițiate o serie de parteneriate public-
privat, prin identificarea unor oferte turistice care să pună în valoare patrimoniul 
construit din localitățile străbătute sau amplasate în apropierea căii ferate, inclusiv 
prin restaurarea celor existente, momentan într-o stare de conservare mai puțin 
favorabilă. Alte opriri pe traseu vor putea fi făcute la centrul pomicol de la 
Peșteana, cu degustări de produse locale, sau la taberele de animație culturală din 
Sarmizegetusa și Zeicani. 
 O promovare intensă online și fizic prin bannere, indicatoare, broșuri, 
ghiduri audio distribuite în gări, centre de informare turistică, muzee sau alte 
obiective turistice va fi mai mult decât binevenită. 
 Scop: promovarea Țării Hațegului, atragerea unui număr de turiști, 
dezvoltarea socio-economică a arealului 
 Public țintă: comunități locale, turiști, agenți economici, tur-operatori 
 

Estimare costuri: 
� Reconstrucție cale ferată*: 151, 20 milioane EURO 
� Materiale informative pentru promovarea traseului (hărți, pliante, 

broșuri, flyere): 1.000 lei 
� Panouri informative pentru fiecare stație (10 buc.): 2.000 lei 
� Tur ghidat/grup: 50 lei 
� Indicatoare turistice (19 buc.): 2.000 lei 
Costuri totale: 151, 20 milioane EURO și 5.050 lei 
*Costurile vizând reconstrucția căii ferate nu au fost calculate, preluându-se valoarea 
investiției estimată în Master Planul General de Transport al României. 
Surse de finanțare: POS Transport, Europa creativă, buget local, granturile EEA 

 
CONCLUZII 

 Prin acest proiect, se demonstrează încă o dată faptul că un parteneriat 
public-privat poate reprezenta cheia reușitei unei investiții. Însă, până în acest 
punct, este necesară o puternică campanie de conștientizare a tuturor factorilor 
implicați asupra necesității reintroducerii în circuit, de data aceasta turistic, a căii 
ferate Băuțar-Subcetate. 
 Recomandarea de amenajare propusă pentru arealul de studiu, suprapusă 
practic reconstrucției și introducerii în circuitul feroviar turistic, nu reprezintă o 
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amenajare cu atribute ficționale, se încadrează întrutotul în documentația 
urbanistică națională și contribuie la dezvoltarea socio-economică a teritoriului. 
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REZUMAT: Gotești reprezintă satul ce a servit ca areal de studiu în cadrul acestui proiect, 
areal ales datorită patrimoniului vernacular existent. Obiectivele proiectului s-au axat pe 
valorificarea resurselor existente și revitalizarea specificului local prin intermediul 
propunerilor aduse, aspecte punctate ulterior analizei situației existente. Metodele utilizate 
au presupus culegerea de date și informații, inclusiv prin deplasarea pe teren, cartografierea 
arealului și întocmirea analizei SWOT. Toți acești pași parcurși ne-au dus către rezultatele 
conturate în ultima parte a proiectului, și anume elaborarea unor propuneri care ating 
obiectivele ce stau la baza amenajării satului tradițional Gotești. 

 
Cuvinte cheie: Gotești, peisaj cultural, turism rural, arhitectură vernaculară, depopulare 

 
 

1. INTRODUCERE 
 
Justificare temă 
Prezentul proiect reprezintă o încercare de revitalizare a unei aşezări 

tradiţionale specifice Ţării Haţegului, satul Goteşti, un sat ce a cunoscut un recul 
demografic, ajuns în prag de depopulare.  

Motivul pentru care a fost ales satul Gotești în detrimentul celorlalte aşezări 
rurale ale Ţării Haţegului este unul simplu: arhitectura tradiţională constituie un 
punct de referinţă al acestui areal, o arhitectură care reflectă fără doar şi poate 
sufletul zonei, evidenţiind cultura şi tradiţiile locuitorilor săi. Deşi regiunea se poate 
mândri cu numeroase aşezări rurale în care demararea unui astfel de proiect de 
amenajare turistică ar putea avea succes, satul Gotești iese în evidenţă şi 
impresionează imediat prin caracterul său unic oferit de izolarea sa. O izolare care, 
deşi a constituit un dezavantaj pentru locuitorii săi ce în prezent pot fi număraţi pe 
degetele de la o mână, a reprezentat un avantaj pentru conservarea stilului specific 
tradiţional, ferindu-l de intervenţiile nefaste ale modernizării vieţii rurale. 
Totodată, acest proiect reprezintă o frumoasă oportunitate de promovare a 
turismului rural românesc care merită adus atât în atenţia turiştilor străini 

Amenajarea satului Gote�ti prin valorificarea 
peisajului tradi�ional existent 

Cristian-Emanual ADOREAN, Smaranda CENTEA, 
Corina-Elena CHIRILESCU, Anca POPA
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interesaţi de România şi de valorile sale, dar şi în atenţia turiştilor români care 
cunosc prea puţine despre propria cultură.  

De asemenea, nu trebuie să trecem cu vederea situaţia satului vecin, 
Mesteacăn care, la rândul său, s-a prezentat până de curând ca o aşezare în care 
specificul tradiţional domina peisajul rural şi în care, în urma unor investiţii ce 
aveau ca scop amenajarea sa turistică, şi-a pierdut din specificitate fiind reamenajat 
în condiţii ce nu respectă arhitectura locală. În prezent, există mult prea multe 
destinaţii turistice rurale care şi-au pierdut identitatea etnografică prin dezvoltarea 
unui turism de tranziţie susţinut de construirea haotică a unor pensiuni care nu 
respectă amprenta tradiţională şi care împinge la dispariţia identităţii culturale 
locale prin kitsch-ul pe care îl promovează şi prin încălcarea unor reguli logice 
atunci când vine vorba de conservarea specificului regional. 

O altă trăsătură deloc de neglijat a satului Goteşti o reprezintă gradul 
ridicat de izolare al acestei aşezări rurale, trăsătură ce ar putea constitui un avantaj 
pentru turiştii dornici de linişte şi care urmăresc o reconectare cu natura.  

Nu în ultimul rând, poveştile celor doi rezidenţi temporari care mai ţin în 
viaţă acest loc şi dorinţa lor de a lupta pentru a nu-şi pierde satul, a constituit și 
pentru noi o sursă de inspirație în definitivarea acestui proiect. 
 
  Obiective 

Obiectivul principal urmărit de acest proiect este amenajarea turistică a 
satului Gotești prin păstrarea şi conservarea specificului tradiţional local şi 
nicidecum a eliminării elementelor tradiţionale caracteristice care ne-au îndreptat 
atenţia spre acest loc. Prin acest proiect, s-a încercat înţelegerea nevoilor satului 
raportate la zonă şi la locuitorii săi, la specificul ţării dar şi la cerinţele turiştilor 
moderni care caută alternative de petrecere a timpului liber.  

Proiectul se axează pe două direcții, și anume analiza situației existente, 
respectiv formularea propunerilor. La începutul proiectului, echipa a analizat 
documentele relevante cunoașterii și identificării zonei de studiu. A doua etapă a 
constat în deplasarea la fața locului, pentru cunoașterea și examinarea situației, cât 
și pentru a descoperi disfuncționalitățile și resursele de valorificat, existente în 
Gotești. Tot în cadrul acestei etape, am aplicat tehnica de anchetă socială. În 
continuare, a urmat etapa de analiză a datelor, iar în final s-au formulat concluziile 
și posibilele soluții pentru remedierea disfuncțiilor. Propunerile au ca scop 
păstrarea specificului local prin utilizarea resurselor regenerabile și inovatoare, iar 
ca o perspectivă pe termen lung se propune amplasarea unei baze de agrement, în 
proximitatea intravilanului satului. 
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Agroturismul  
Turismul rural, implicit agroturismul (prin oferirea unor produse și servicii 

rezultate din propria gospodărie), nu presupune doar un mijloc de venit pentru cei 
care îl oferă, ci şi o evadare pentru cei care îl practică. Nu înseamnă doar asigurarea 
unei mese şi a unui spaţiu de cazare într-un loc pitoresc pentru câteva zile, 
înseamnă în primul rând o reconectare cu valorile tradiţionale şi cu obiceiurile de 
altădată. 

Agroturismul este bine primit de către turiştii de pretutindeni, dovada 
constituindu-o numeroase exemple din spațiul european, începând cu Austria, 
unde turismul rural reprezintă aproape o tradiţie, fermele tiroleze găzduind oaspeţi 
de peste aproape un secol, cele mai frecvente forme ale acestui tip de turism fiind 
turismul în hanuri sau în pensiuni ţărăneşti. Un alt exemplu grăitor îl reprezintă şi 
„casele rustice” din Franţa (Loire, Bourgogne, Bretagne, Alsace) sau alte unități de 
cazare din Germania sau Elveţia (Antonescu, Daniela, Antonescu Raluca-Mirela, 
2013). 

România este, de asemenea, o ţară cu un incredibil potenţial turistic, ţară 
ale cărei tradiţii şi istorie îi permit să practice cu succes acest tip de turism rural, iar 
ca exemple avem regiunea Maramureşului, a Bucovinei şi a Transilvaniei. Un alt 
argument potrivit căruia agroturismul în România este o formă de turism care are 
căutare îl reprezintă Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, 
care prin cele două sub-măsuri: Sub-măsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de 
activităţi neagricole în zone rurale” şi Sub-măsura 6.4 „Investiţii în crearea şi 
dezvoltarea de activităţi neagricole” vine în sprijinul investitorilor interesaţi de 
agroturism. 

Ca şi direcţii de dezvoltare ale agroturismului în satul Gotești, se urmăreşte 
atât promovarea valorilor tradiţionale româneşti prin contactul direct al turiştilor 
cu activităţile derulate în spaţiul rural, prin participarea activă la îndeletnicirile 
gospodăreşti, cât şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale (cum ar fi nedeia) 
într-un cadru tradiţional autentic. 

O altă caracteristică a agroturismului ce poate fi manifestată în satul 
Goteşti este posibilitatea de petrecere a timpului într-un „mediu nepoluant şi 
pitoresc” (Scholtz B., 2008).  
 

Conservarea şi valorificarea peisajului cultural 
Conform literaturii de specialitate, peisajul cultural reprezintă o parte a 

identităţii fiecărei zone, o urmă a activităţii seculare a locuitorilor (Barbieri, 2008). 
Apariţia acestui tip de peisaj este marcată de momentul în care omul îşi pune 
amprenta asupra peisajului natural, acesta din urmă fiind transformat inclusiv din 
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punct de vedere fizic, prin îndeplinirea anumitor funcţii (Gavra, 2012). Valoarea 
acestui cadru de viaţă reprezentat de însumarea tuturor elementelor cantitative şi 
calitative, precum şi influenţa lor asupra modului de viaţă al băştinaşilor au dus la  
crearea conceptului de peisaj cultural (Sălăgeanu V., 2013). 

Peisajul cultural din care face parte localitatea Goteşti ajută individul să se 
identifice şi să dobândească sentimentul de apartenenţă la cultura haţegană. Din 
păcate, acesta este ameninţat de uitare, casele lăsate în paragină și neîngrijirea 
spaţiilor din jurul locuinţelor degradează considerabil peisajul, iar accesibilitatea 
dificilă și lipsa mijloacelor pentru dobândirea traiului de subzistenţă îndepărtează 
locuitorii, făcând din această localitate un sat izolat. 

Restaurarea şi păstrarea autenticităţii satului răsfirat de munte și a caselor 
din lemn și cărămidă, fără introducerea unor obiecte de arhitectură cu specific 
urban sau care să nu se potrivească cu peisajul, reprezintă elementele cheie pentru 
valorificarea peisajului cultural (Iancău, Dobra, 2008).  

 
Contextul teritorial 
Situat în partea estică a Munților Poiana Ruscă, din punct de vedere 

administrativ, satul Gotești aparține de comuna Răchitova, amplasată în sud-vestul 
județului Hunedoara. Pe lângă acesta, comuna include alte 6 sate: Boița, Vălioara, 
Ciula-Mare, Ciula-Mică, Mesteacăn și Răchitova (satul reședință de comună). La 
nord-vest, se învecinează cu satul Lunca Cernii de Jos (comuna cu același nume), la 
vest cu satul Negoiu (comuna Lunca Cernii de Jos), la sud-est cu satul Ștei (comuna 
Densuș), iar la nord-est și est cu satul Răchitova (reședința comunei din care satul 
Gotești face parte). Situată în partea de nord-vest a comunei, localitatea Gotești se 
află la o distanță de 9 km de centrul de comună și la 29 de km față de cea mai 
apropiată așezare urbană – orașul Hațeg, fiind formată din 2 vetre de gospodării, 
Hamei și Gotești. La rândul său, cea din urmă poate fi divizată în 3 vecinătăți: La 
Fundeni (extremitatea vestică), Parționii (zona centrală) și Simedrionii (partea 
inferioară sau extremitatea estică).  

De asemenea, satul Gotești face parte din microregiunea Țara Hațegului, 
unde se găsesc câteva dintre cele mai importante monumente de arhitectură și 
arheologie din țară. Pe de altă parte, zona este cunoscută și pentru fosilele de 
dinozauri, valorificate prin intermediul Geoparcului Dinozaurilor-Țara Hațegului. 

Mai mult decât atât, din anul 2006, comuna Răchitova, inclusiv satul 
Gotești, fac parte din Grupul de Acțiune Locală Țara Hațegului-Ținutul 
Pădurenilor.  
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GAL-ul care grupează comunele din Ţara Haţegului şi Ţinutul Pădurenilor 
este cea mai mare asociaţie de acest tip din ţară şi una dintre cele mai vechi. GAL-ul 
s-a înfiinţat în 2006 în zona Haţegului, iar ulterior a fuzionat cu asociaţia din 
Ţinutul Pădurenilor, acoperind o microregiune. Asociaţia grupează un număr de 
85 membri, respectiv 25 primării, la care se adaugă parteneri privaţi, ONG-uri şi 
persoane fizice. 

Situat la o distanță de 49 km de orașul Hunedoara, traseul până în Gotești 
urmează inițial cursul DJ687 până în localitatea Strei, de aici traseul urmărește E79 
până în orașul Hațeg, DN66 până în localitatea Totești, DJ687G, iar în cele din 
urmă traseul se finalizează prin DC94A. 
 

2. METODOLOGIE 
       Pentru întocmirea proiectului s-au utilizat diverse metode, structurate în 
trei etape principale, care la rândul lor cuprind mai multe subetape.  

Prima etapă - cea de culegere a datelor - a inclus și deplasarea la fața locului 
unde s-a realizat documentarea în teren. Ca și tehnică de anchetă socială s-a optat 
pentru aplicarea unor interviuri semi-structurate – ulterior interpretate, celor doi 
locuitori temporari ai satului – familia Dămuc, și dl. Florin Delineanu, ghid al 
Geoparcului Dinozaurilor, totodată fost locuitor al satului Gotești. Pentru 
întocmirea situației existente a fost necesară cartarea arealului pe baza 
ortofotoplanurilor. Documentarea în teren a inclus observații directe asupra 
așezării umane, inclusiv asupra clădirilor, stilului arhitectural, căilor de acces, 
componentelor naturale – relief, climă, vegetație, faună, sol.  

Metoda fotografierii în teren a reprezentat dovada ulterioară pentru 
diagnosticul teritorial stabilit la momentul respectiv. Pentru rezultate exacte s-a 
înregistrat traseul până în Gotești, altitudinea și timpul necesar parcurgerii 
acestuia, utilizând aplicația pentru android GPS Essentials. Colectarea datelor din 
teren s-a încheiat cu vizita la administrația Geoparcului Dinozaurilor-Țara 
Hațegului, unde dr. Cristian Ciobanu, membru al administrației, a realizat o scurtă 
introducere în ceea ce înseamnă conceptul de geoparc, a enunțat avantajele și 
dezavantajele apartenenței unei localități la un geoparc, printr-o dezbatere colectivă 
pe această temă. Între timp, s-a consultat un set variat de surse bibliografice, pe 
suport listat sau în format electronic – modele de sate izolate care au fost 
revitalizate, surse de energie nepoluantă, turism, arhitectură tradițională, 
agroturism ș.a.m.d. 

A doua etapă, cea a analizei situației existente, a conținut mai multe 
subetape. Printre metodele folosite aici se numără metoda inductivă și metoda 
deductivă, utilizate pentru o mai bună integrare a arealului de studiu în cadrul 
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teritoriului hațegan, cât și pentru corelarea caracteristicilor locului cu factorii 
endogeni și exogeni teritoriului. Pentru realizarea planșelor a fost utilizat 
programul ArcGis 10.1, având ca bază principală de date ortofotoplanurile din 
2014, scara 1:5000, modelul digital de elevație (DEM), hărțile topografice 1:25000 
(1978). 

Ultima etapă, cea de elaborare a proiectului, a început cu redactarea unei  
analize succinte a principalelor avantaje ale zonei, dar și riscuri posibile – pentru a 
stabili gradul de efervescență –, caracteristici determinate în urma utilizării analizei 
SWOT. Sinteza datelor a dus la enunțarea propunerilor, estimarea costurilor, 
nominalizarea posibililor finanțatori, perioadele de implementare, conturând 
imaginea ideală care ar putea fi oferită acestui spațiu rural, atât pe termen scurt, cât 
și pe termen mediu ori lung. 
 

3. SITUAȚIA EXISTENTĂ 
 

Scurt istoric al arealului de studiu 
Cu privire la istoria acestui sat nu există prea multe dovezi, pentru că 

primii locuitori s-au stabilit pe aceste meleaguri abia în urmă cu aproximativ 200 
ani. Din punct de vedere administrativ, acest sat a aparținut de la început comunei 
Răchitova, fiind mai întâi un cătun, dar începând cu anul 1964 a fost ridicat la 
rangul de sat. Este amintit și în Dicționarul Istoric al Localităților Rurale din 
Transilvania al lui Coriolan Suciu, din anul 1956, sub numele actual de Gotești.  

În urma intervievării unui fost locuitor al acestui sat, Florin Delineanu, 
actualmente rezident în Sarmizegetusa, unde este proprietarul pensiunii Ulpia 
Traiana, am aflat că satul s-a depopulat aproape definitiv în urmă cu mai bine de 20 
ani. 

 
Cadrul natural 
Din punct de vedere geologic, satul Goteși se suprapune în proporție de 80-

90% peste șisturi cristaline, la periferie existând mici formațiuni care conțin în 
substrat calcare cristaline ori amfibolite. 

Relieful satului Gotești este unul montan, reprezentat de prelungirile estice 
ale culmilor Munților Poiana Ruscă, unde altitudinile depășesc ușor cota 1000 m, 
versantul pe care este localizat Goteștiul urcând pe teritoriul comunei vecine la 
altitudinea de 1182,7 m - Vârful Măgurii, însă totalitatea edificiilor acestui sat sunt 
amplasate între valorile de 800-850 m altitudine.  

În ceea ce privește pantele, încă de la data deplasării la fața locului în teren 
s-a putut observa faptul că terenul este accidentat (în intravilan, panta înregistrează 
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valori cuprinse în clasa 5,1-15º, dar și 15,1-30º, în extravilan până la 50º). 
Orientarea versanților este în strânsă corelație cu gradul de însorire/umbrire. 
Predomină orientarea vestică, sud-vestică, sudică și sud-estică, fapt confirmat și de 
cantitatea de lumină și căldură receptate de versanți. Satul Gotești dispune de un 
grad de insolație ridicat, în special pe amplasamentul vetrei satului. Terenurile sunt 
majoritatea însorite, cu un procent de peste 70% din totalul insolației normale 
receptate. Această caracteristică este susținută și de practicarea pomiculturii (pruni, 
meri, nuci, cireși și vișini). Lipsa energiei electrice ar putea fi soluționată prin 
utilizarea panourilor fotovoltaice, sursă de energie regenerabilă.  

Clima este temperat-continentală, cu diferenţieri marcate de etajarea 
formelor de relief, dispunerea catenelor montane şi a culoarelor de vale. Este mai 
umedă şi mai răcoroasă în zona montană şi mai caldă şi mai puţin umedă în zona 
depresionară. Primele zile de îngheț apar treptat, uneori la mijlocul lunii octombrie, 
iar ultimele pot fi la începutul lunii mai. Temperatura medie în luna ianuarie este 
de 2,3°C, iar în luna iulie de 23,2°C, amplitudinea termică totală ajungând la 
32,4°C, valori înregistrate la cea mai apropiată stație meteorologică, în Deva. 
Precipitațiile sunt suficiente pentru dezvoltarea vegetației, având o medie de 1041 
mm/an. Datorită poziției în altitudine și proprietății de rarefiere a stratelor 
atmosferei odată cu creșterea altitudinii, gradul de nebulozitate este mai ridicat 
decât în zonele adiacente unității montane, ceața făcându-și deseori simțită 
prezența și oferind o notă de specificitate aparte arealului montan. Din cauza 
prezenţei unei umidităţi ridicate şi a temperaturilor relativ coborâte, fenomenul de 
ceaţă are o influenţă deosebită asupra calităţii mediului. Regimul eolian este 
neregulat, vânturile sunt moderate, nedăunătoare, dominând primăvara, dar și 
iarna.  

Datorită descreșterii temperaturii pe verticală, stratul de zăpadă persistă o 
perioadă mai îndelungată de timp, în comparație cu alte etaje altimetrice inferioare, 
3-4 luni pe an. Acest aspect reprezintă o resursă naturală cu un ridicat potențial 
care ar putea fi valorificat în scopul practicării turismului montan hivernal.  

Apele curgătoare din perimetrul satului se caracterizează prin debite 
reduse, având o putere de eroziune, transport şi acumulare redusă, ce creşte în 
timpul ploilor de vară, precum şi primăvara, odată cu topirea zăpezilor.  

Hidrografia satului Gotești este definită de prezența celor două văi, Valea 
Mașcașului și Valea Negrii. Colectorul principal este Pârâul Răchitova. De 
asemenea, zona prezintă numeroase izbucuri, care nu sunt însă valorificate în 
prezent.  
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Vegetația este strâns legată de condițiile climatice, de relief, cât și de 
caracteristicile componentei edafice, prezentând o etajare în funcție de altitudine. 
Localitatea Gotești este situată în zona de vegetație a pădurilor de foioase, uneori în 
amestec cu cele de conifere. Principalele esențe lemnoase sunt: gorunul (Quercus 
petraea), carpenul (Carpinus betulus), frasinul (Fraxinus), ulmul (Ulmus), dar și 
salcâmul (Robinia pseudacacia), salcia (Salix alba), plopul (Populus tremuloides) – 
în culoarele depresionare sau de vale. Din categoria coniferelor se întâlnesc specii 
arbustive precum pinul (Pinus sylvestris) sau molidul (Picea abies). 

Pajiștile sunt acoperite cu diverse specii de graminee, precum și cu alte 
plante care contribuie la procentul ridicat de substanțe nutritive existente în hrana 
animalelor, cum ar fi: raigras peren (Lolium perenne), păiuș de livezi (Festuca 
pratensis), păiuș înalt (Festuca arundinacea), golomăț (Dactylis glomerata) etc. 
  În ceea ce privește fauna din comuna Răchitova, implicit satul Gotești, 
aceasta este bogată şi foarte eterogenă, adaptată în cea mai mare parte condiţiilor de 
viaţă ale domeniului forestier, multe dintre specii fiind de interes cinegetic. O notă 
de originalitate este oferită de „locuitorii fideli ai satului”, salamandrele 
(Salamandra salamandra), care întâmpină mereu turiștii, indiferent de condițiile 
climatice. 

Dintre clasele de soluri prezente, cele mai mari suprafețe sunt acoperite de 
soluri din categoria cambisolurilor și argiluvisolurilor (soluri aluviale, brune acide 
și rendzine). 

Cea mai importantă resursă a arealului de studiu este reprezentată de masa 
lemnoasă, căreia i se asociază produse forestiere auxiliare (ciuperci, fructe de 
pădure, plante medicinale). Există puține suprafețe defrișate (în nordul localității).  

Deși au fost slab exploatate în trecut, azi trecute cu vederea, zona deține 
resurse de fier (pe Valea Fierului și pe Valea Negrii), mică și marmură (marmura 
era folosită la construirea locuințelor de către săteni, în special la consolidarea 
fundației clădirilor). 

Satul Gotești este parte integrată a Geoparcului Dinozaurilor-Țara 
Hațegului, arie protejată de tip parc natural, și delimitată de alte 3 parcuri (Parcul 
Naţional Retezat, Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina, Parcul Naţional 
Domogled-Valea Cernei).  
 

Specificități socio-economice 
Evoluția numerică a populației a înregistrat o descreștere continuă, astfel că 

în anul 2015 satul Gotești nu are locuitori permanenți. Anul 2014 a reprezentat 
data la care localitatea Gotești a trecut de la un locuitor stabil la niciunul. Ultima 
persoană care a refuzat părăsirea locului de baștină s-a stins din viață anul trecut. 
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Au rămas 2 persoane, un cuplu de bătrâni, care își schimbă domiciliul în fiecare 
primăvară, respectiv toamnă. Urcă la începutul primăverii cu oile și celelalte 
animale (bovine, caprine), iar toamna, odată cu schimbarea condițiilor climatice, 
coboară spre Totești. Soții Dămuc au amândoi peste 70 de ani, afirmând că liniștea 
și condițiile naturale ale locului reprezintă singurii factori care-i mai îndeamnă să 
migreze temporar în acest sat, unde rareori se mai aude câte un sunet produs de 
motocicliștii amatori care traversează drumurile forestiere din zonă. Pe timpul 
șederii lor în Gotești, cei 3 fii îi vizitează la fiecare sfârșit de săptămână, 
aprovizionându-i cu produsele alimentare de care aceștia mai au nevoie (informare 
verbală, aprilie 2015). 

Înainte de anul 1980, în satul Gotești locuiau 20 de persoane cu reședința 
stabilă, la care se adăugau 15 persoane care figurau ca locuitori cu reședință 
temporară. Treptat, populația fie s-a reorientat spre alte localități din județ, fie au 
ales calea migrării definitive spre alte județe din țară, sau în cel mai rău caz, din 
diasporă. Declinul demografic, ajuns la apogeu, poate fi remediat prin reîntoarcerea 
la teritoriul natal a celor aproximativ 19 persoane originare din Gotești, dispersate 
în ziua de azi dincolo de hotarul județului Hunedoara. Din afirmațiile domnului 
Delineanu, o parte dintre aceste persoane ar fi deschise unei posibile colaborări în 
scopul restructurării și reamenajării satului. De asemenea, ar putea fi facil convinse 
să-și vândă imobilele ori să-și recondiționeze proprietățile după anumite standarde 
urbanistice. 

Locuitorii din acest sat se ocupau cu creșterea animalelor (oieritul), 
dispunând de întinse suprafețe cu pășuni naturale și fânețe, și cultivarea plantelor 
(cartof), dar pe suprafețe reduse. Activitățile forestiere reprezentau alte ocupații 
destul de răspândite în rândul localnicilor.  

Sătenii mai obișnuiau să exploateze unele resurse de subsol, strict cu scopul 
utilizării produselor finite rezultate pentru construirea locuințelor personale. De 
asemenea, goteștencele se ocupau cu prelucrarea cânepii, confecționând pricoițe și 
lipideie, care acum stau neatinse în podurile caselor. 

Ca urmare a relatărilor familiei Dămuc, principalele preocupări și ocupații 
ale lor sunt reprezentate de pomicultură (fie vând fructele, fie produc dulcețuri, 
pălincă din prune sau mere, vișinată etc.), creșterea animalelor pentru carne și lapte 
(dețin aproximativ 100 de ovine, 4 bovine, porcine), și cultivarea plantelor (usturoi, 
ardei, salată, varză etc.). Rareori, adună fructe de pădure pentru propriul consum 
sau destinate comercializării. 
 
 
 



 

98 

 Patrimoniul vernacular 
„Multe blocuri au între balcoane pereți despărțitori, astfel încât vecinii să 

nu se poată vedea între ei. Oamenii nu pot și nu vor să intre în contact social < 
peste gard > cu vecinii, temându-se să nu-și vadă reflectată propria imagine 
disperată. Și în acest caz aglomerarea duce la însingurare și la indiferență față de 
celălalt” (Lorenz, 1973). Discrepanța dintre aglomerația și stressul prezente în 
mediul urban și armonia și pacea întâlnite în mediul rural este subliniată și 
accentuată de ultimele dovezi care atestă stilul de viață ales de foștii localnici ai 
satului. Lipsa gardurilor între case denotă încrederea și comunicarea dintre 
membrii acestei comunității. Goteștiul avea în componența sa 9 case, azi rămânând 
în picioare 7, majoritatea intrând deja în paragină. La acestea se adaugă cele 4 
clădiri rezidențiale din Hamei. Referindu-ne la stilul arhitectural goteștean, putem 
afirma că acesta a fost direct influențat de stilul de viață prezent aici. Casele sunt 
construite din lemn, piatră sau cărămidă, iar construcția este așezată pe o fundație 
din piatră. Casele sunt alcătuite din două camere şi o tindă. Majoritatea caselor au 
în față sau pe una din laturi un hol numit tărnaţ, care era împodobit cu flori, dacă la 
acea casă se aflau fete. Tinda face posibil accesul în cele două camere ale casei, iar 
dacă familia era numeroasă - în trecut o familie medie avea circa 5-6 copii -, femeia 
gătea şi spăla în această încăpere. Pe lângă aceste încăperi, a mai fost construită şi 
cămara sau pivnița, necesară pentru depozitarea alimentelor. 

Casele nu au un acoperiş prea înalt, sunt mărginite la partea superioară de 
un înveliş din paie, ţiglă sau, mai rar, șindrilă, un material care nu permite intrarea 
sau scurgerea apei. Multe locuinţe nu au horn, fumul produs de sobe răspândindu-
se în pod, unde majoritatea gospodarilor depozitau unele produse alimentare 
pentru a nu se altera. Fiecare familie avea construit lângă casă un cuptor pentru 
copt pâinea, cel mai adesea din cărămidă. Exteriorul nu prezintă tencuială. 
Interiorul este tencuit pe cercuială de nuiele cu pământ galben amestecat cu paie şi 
apoi văruit. Podeaua este din scândură de brad. Tavanul este bătut cu scândură de 
brad, ulterior lăcuit sau văruit. Ferestrele sunt simple, de dimensiuni mici, cu patru 
sau mai multe ochiuri.  

„Goceștiul” (denumirea populară locală a satului) a fost înzestrat cu un 
veritabil patrimoniu cultural, cu un set de tradiții și obiceiuri unice care însă sunt 
pe cale de a se pierde în istoria timpului, odată cu dispariția treptată a ultimilor 
urmași ai acestei localități. Pe lângă sărbătorile celebrate de majoritatea românilor 
(Crăciun, Paști, Rusalii etc.), goteștenii mai dispuneau de o serie de sărbători locale. 
Cea mai reprezentativă pentru această comunitate era nedeia, care aduna 
aproximativ 100 persoane din toate satele dimprejur, utilizând drept mijloc de 
transport carul sau căruța, cu o scenă special amenajată în șură. Cântau, jucau, 
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beau, mâncau, cu alte cuvinte, își trăiau viața din plin. Pe lângă nedeie, mai existau 
sărbătoarea satului și ruga. De asemenea, aveau și șezători – unde femeile torceau, 
bărbații degustau roadele muncii lor, cântau, spuneau împreună strigături. 

Fiecare casă, fiecare familie din Gotești, ar putea constitui o filă de 
monografie binemeritată pentru memoria colectivă. Oameni simpli, cu o intensă 
credință-n Dumnezeu, erau nevoiți să parcurgă mai bine de 9 km, 2 ore de mers pe 
jos în fiecare duminică pentru a ajunge la cel mai apropiat lăcaș de cult, în satul 
Răchitova. 

Gastronomia goteșteană prezintă caracteristici comune Transilvaniei, dar și 
însușiri distincte. Fiind un sat cu profil exclusiv agro-pastoral, se poate deduce cu 
ușurință contribuția laptelui și a produselor lactate (brânză, smântână, caș, 
zămătișe) în orice bucătărie din localitate. Din specificul culinar goteștean se pot 
enumera: plăcinta cu brânză, șnițelele, cartofii cu brânză, caltaboșul sau răciturile. 

 
Infrastructura 
Accesul în sat se realizează pe un teren accidentat, cu o pantă abruptă, 

urcând prin pădure, pe o cărare care deseori este ilizibilă. Poteca nu e pietruită, 
fiind din pământ, tasată, iar în timpul ploilor accesibilitatea scade considerabil. 
Distanța față de drumul comunal care trece prin Gotești și leagă satul Ștei de satul 
Lunca Cernii de Jos este mai mare de 2 km, iar gradul de dificultate al traseului 
până la altitudinea de 800 m este mediu, în condiții climatice nefavorabile devenind 
ridicat. Făcând o scurtă întoarcere în timp, putem deduce cu ușurință stilul de viață 
inedit deținut de localnicii acestui sat care parcurgeau acest traseu fără prea mari 
eforturi.  

Satul nu este racordat la sistemul de canalizare, nici la sistemul de 
alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat. Locuitorii utilizau apa din fântânile 
săpate chiar de ei în proximitatea locuințelor. Ca și combustibil, foloseau lemnul, 
atât pentru încălzirea locuințelor, cât și pentru prepararea hranei. Din cauza lipsei 
energiei electrice în această localitate, sătenii au găsit măsuri alternative. Utilizau 
lampa și lanterna cu baterii pe timpul nopții, aceștia nesimțind lipsa televizorului, 
internetului ori telefonului mobil. Se mulțumeau cu radiourile pe baterii. În ceea ce 
privește serviciile medicale, ei își exprimau afinitatea pentru leacurile băbești, care 
erau mult mai eficiente, în opinia lor. Florin Delineanu ne-a menționat faptul că 
„[...], în urmă cu mai bine de 20 de ani, o persoană a chemat salvarea [...] iar, 
datorită condițiilor de restrictivitate, aceasta a ajuns după mai bine de 12 ore”. Cel 
mai apropiat dispensar medical uman se găsește tot în reședința comunei, la fel și 
cea mai apropiată farmacie. 
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Disfuncții 
Principala problemă cu care se confruntă arealul de studiu este 

reprezentată de declinul demografic. Lipsa populației în acest areal atrage după sine 
inexistența căilor de acces, lipsa infrastructurilor tehnico-edilitare, deteriorarea 
gospodăriilor existente și lipsa interesului autorităților locale pentru revitalizarea 
acestui teritoriu, pentru salvarea acestui sat de la dispariție.  
 

4. ANALIZA SWOT 
Analiza SWOT a surprins următoarele aspecte: 
a) Puncte tari: 

� poziţionarea satului - altitudini medii cuprinse între 700-850 m, climat 
temperat-continental, favorabil pentru dezvoltarea turismului montan 
hivernal. Satul Goteşti beneficiază de un potenţial turistic evident, susţinut 
în primul rând de altitudinile care ajung până în 850 m şi de caracteristicile 
climatice care contribuie la extinderea termenului de topire a zăpezilor 
până târziu în primăvară, fapt ce constituie un avantaj privind dezvoltarea 
turismului montan hivernal. 

� împrejurimile satului Goteşti se caracterizează printr-un cadru natural, 
puţin antropizat, cu păduri de foioase şi conifere, pajişti acoperite cu 
graminee şi o mare diversitate faunistică. 

� includerea în cadrul microregiunii Ţara Haţegului - localitatea se află în 
proximitatea Coridorului de transport IV Pan-european. Proximitatea faţă 
de oraşul Haţeg (29 km) şi reședința comunei, Răchitova (9 km) reprezintă 
un avantaj din punct de vedere al accesibilităţii turiştilor în zonă. 

� atractivitatea peisajului rural tradiţional.  
b) Puncte slabe 

� lipsa populaţiei permanente, formată din 2 locuitori, constituie un punct 
slab luând în considerare gradul ridicat de deteriorare a gospodăriilor 
satului care nu au putut face faţă trecerii timpului şi lipsei de întreţinere. 

� lipsa unei infrastructuri rutiere, fapt care contribuie la izolarea satului, 
accesul fiind extrem de dificil din cauza terenului accidentat.  

� lipsa infrastructurii tehnico-edilitare ridică probleme în desfăşurarea 
activităţilor cotidiene şi reprezintă un element de subdezvoltare care se 
concretizează în abandonul aşezării şi migrarea spre centre comunale sau 
urbane ce întrunesc condiţiile unui nivel de viaţă crescut. 

� lipsa totală a serviciilor specializate (magazine alimentare). 
� lipsa existenţei unui dispensar în sat și imposibilitatea acordării primului 

ajutor de către persoane specializate, în situaţii de urgenţă. 
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c) Oportunităţi 
� reabilitarea caselor, valorificarea arhitecturii tradiţionale atrăgând turişti nu 

doar din ţară, ci și din afară. 
� implementarea relativ simplă a unor trasee de drumeţie, construirea 

cabanelor montane (cu arhitectură specifică zonei) - includerea Goteștiului 
în cadrul circuitului turistic al Geoparcului Dinozaurilor-Ţara Haţegului,  
traseul „Drumul Vulcanilor”.  

� instruirea şi pregătirea localnicilor binevoitori în scopul găzduirii unor  
potenţiali turişti.  
d) Ameninţări 

� depopularea completă a satului - decesul celor două persoane în vârstă care 
locuiesc periodic în sat, pe fundalul depopulării la nivel de judeţ.  

� capacitate redusă de îmbunătăţire a calităţii căilor de acces datorită 
costurilor ridicate.  

� supraaglomerarea zonei cu turişti de ocazie care ar periclita unicitatea 
localităţii. 

� dispariţia fondului local construit sau înlocuirea acestuia cu arhitectură 
contemporană, ceea ce ar duce la pierderea identităţii culturale locale. O 
reamenajare a arhitecturii gospodăriilor satului Goteşti ar putea fi înţeleasă 
greşit prin nerespectarea normelor de conservare a acesteia şi prin folosirea 
unor materiale și a unor detalii arhitecturale care nu ar mai respecta 
specificul local sau prin amestecarea elementelor moderne cu cele 
tradiţionale ducând la un rezultat de tip kitsch. 

 
Tabelul 1. Analiza SWOT 

 
Puncte tari Puncte slabe

� poziționarea satului  
� pădurile regiunii - element valoros de 

protejare, regenerare și dezvoltare a 
calităţii factorilor de mediu şi a 
biodiversităţii 

� accesul la DJ687C Hațeg - Răchitova - 
Gotești - posibilitate de acces prin 
intermediul unei infrastructuri rutiere 
amenajate 

� sat inclus în Geoparcul Dinozaurilor-
Țara Hațegului  

� pomicultura (pruni, nuci, gutui, meri, 
peri) - producție de subzistență  

� cale de acces cu teren accidentat  
� lipsa locurilor de muncă în apropiere  
� sat în curs de depopulare 
� lipsa serviciilor de colectare a 

deșeurilor  
� lipsa infrastructurii tehnico-edilitare 
� potențial turistic nevalorificat 
� inexistenţa unui dispensar în sat  
� inexistența serviciilor de telefonie 

fixă și lipsa semnalului pentru 
telefonie mobilă 

� lipsa totală a serviciilor de 
alimentație publică  
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� sat inclus Țării Hațegului  
� peisaj slab antropizat și nepoluat 
� existența izvoarelor naturale 
� atractivitatea peisajului rural tradițional  
� existența unui fond de vânătoare 

� număr restrâns de locuințe, 
majoritatea deteriorate 

Oportunități Amenințări
� recontrucția caselor existente  
� crearea de asociații la nivel județean care 

să se ocupe cu dezvoltarea turistică a 
satelor părăsite  

� dezvoltarea serviciilor medicale la 
distanță, prin antrenarea unor persoane 
(asemenea salvamontiștilor) care să 
poată ajunge în satul Gotești într-un 
timp mult mai scurt decât o fac 
ambulanțele  

� promovarea zonei (pliante, albume cu 
povestioare, istorisiri și alte confesiuni 
ale bătrânilor locului) 

� electrificarea satului prin sisteme bazate 
pe panouri fotovoltaice și corpuri de 
iluminat de tip led 

� includerea Goteștiului în cadrul traseelor 
turistice  

� strategie intercomunitară  

� depopularea completă a satului  
� capacitate redusă de îmbunătățire a 

calității căilor de acces  
� supraaglomerarea zonei cu turiști de 

ocazie care ar periclita unicitatea 
localității, distrugând specificul zonei 

� dispariția fondului local construit 
sau înlocuirea acestuia cu arhitectura 
contemporană  

� pierderea obiceiurilor și tradițiilor 
locale 

 
5. PROPUNERI DE AMENAJARE1 
Factorii ce condiţionează dezvoltarea sunt reprezentaţi de toate elementele 

încadrate în situaţia existentă care pot influenţa, în mod pozitiv sau negativ, 
dezvoltarea satului Goteşti, respectiv: 

� relieful de tip montan şi clima temperat-continentală, cu diferenţieri 
marcate de etajarea formelor de relief, constituie un aspect favorabil pentru 
valorificarea în scopul practicării turismului montan hivernal, însă în urma 
studiilor de fezabilitate s-a ajuns la concluzia că amenajarea unei pârtii de 
ski la nord de intravilanul satului nu se poate realiza, întrucât altitudinea și 
orientarea versanților reprezintă factori de impedență pentru o astfel de 
propunere. Totodată, relieful cu pante abrupte reprezintă un impediment 
în cadrul dezvoltării căilor de acces.  

                                                 
1 În cadrul propunerilor de amenajare, subpunctul aferent Estimării costurilor investiţiei a fost realizat 
ca un exerciţiu de imaginaţie, acesta neincluzând defalcate tipurile de cheltuieli şi costuri aferente. 
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� gradul de insolaţie ridicat de care dispune Goteştiul reprezintă o 
oportunitate de amplasare a unor panouri fotovoltaice, care să contribuie 
considerabil la dezvoltarea satului.  

� resursele forestiere constituie o componentă importantă cu rol de protecție 
și de evoluție a elementelor ce aparțin cadrului natural. 

� fauna specifică satului Goteşti reprezintă un atuu pentru dezvoltarea 
fondului de vânătoare.  

� apartenenţa satului Goteşti la Geoparcul Dinozaurilor-Ţara Haţegului 
constituie un important factor din punct de vedere al dezvoltării, deoarece 
acesta poate asigura unele finanţări în vederea amenajării satului şi a 
promovării turistice. Mai mult decât atât, arhitectura tradițională, 
simplitatea locului, calitatea factorilor de mediu și unicitatea peisajului 
reprezintă un adevărat tezaur pentru Gotești. 

 

 
 

Figura 3. Gotești - propuneri de amenajare 
 

1. Conservarea specificităților tradiţionale ale satului Gotești 
Beneficiile acestui demers sunt destul de vaste şi numeroase, introducând 

Goteştiul în lista atracţiilor turistice din ţara noastră. Concret, aceste avantaje 
constă în crearea unui muzeu al satului, spații de cazare pentru turişti și satisfacerea 
nevoii de hrană în perimetrul localităţii, conferirea intimităţii turiştilor prin 
împrejmuirea locuinţelor cu gard viu, îmbunătăţirea accesului şi reînvierea 
tradiţiilor. De aceste acţiuni pot beneficia băştinaşii, turiştii şi locuitorii satelor 
învecinate. 

Pentru cei 2 locuitori cât şi descendenţii lor şi alţi fii ai satului, realizarea 
acestor obiective poate avea drept consecinţă creşterea nivelului de trai prin 
transformarea acestui areal într-unul care îndeplineşte condiţii medii de 



 

104 

supraviețuire și salvarea lui de la uitare în creierii munţilor. Cei pasionaţi de 
turismul rural sau de agroturism pot găsi în Goteşti toate facilităţile pentru a-şi 
desfăşura activităţile preferate în condiţii optime. Şi pentru locuitorii satelor 
învecinate, amenajarea Goteştiului constituie un avantaj, mai ales din punct de 
vedere financiar, aceştia putându-se angaja în agroturism.  

 
a). Amenajarea gospodăriilor respectând specificul local 
Termen de realizare: 12-24 luni 
Descriere propunere. Propunerea constă în amenajarea, respectiv 

restaurarea gospodăriilor existente în sat, prin recursul la materiale precum lemn, 
piatră sau cărămidă, păstrând tot două camere şi o tindă, cu un hol în faţă sau pe 
una din laturi. Pentru acoperirea acestora, se poate folosi ţiglă, înveliş din paie sau 
şindrilă. Interiorul va fi tencuit pe cercuială de nuiele cu pământ galben, amestecat 
cu paie şi apoi văruit. Pentru podea se va folosi scândura de brad, iar tavanul va fi 
bătut cu scândură de brad. Ferestrele caselor trebuie să fie simple, pentru a păstra 
aspectul tradițional, de mici dimensiuni, cu patru sau mai multe ochiuri. Propunem 
mobilarea tuturor caselor amenajate cu camere duble și single, asigurându-se 
cazarea pentru aproximativ 50 de turişti concomitent.  

De asemenea, acestea vor putea servi ca bază de cazare pentru studenţii din 
cadrul Universităţii Babeş-Bolyai şi ai Universităţii din Bucureşti, în scopul 
efectuării unor stagii de practică (geologie, geomorfologie, turism, amenajarea 
teritoriului, cartografie, hidrologie, meteorologie, biologie etc.).  

Propunem împrejmuirea gospodăriilor cu garduri vii, acestea nu vor 
modifica în nicio măsură specificul local, întrucât se vor folosi specii arbustive 
locale (pruni, meri, vişini, nuci). 

Pentru implementare, se vor contacta proprietarii locuinţelor (prin 
intermediul domnului Florin Delineanu, fost locuitor al satului şi proprietar al 
uneia din case). Li se vor prezenta oportunitățile survenite în urma colaborării, atât 
în ceea ce privește dezvoltarea, cât și posibila sursă de venit. 

Aceasta este una dintre cele mai importante propuneri, deoarece stilul 
arhitectural al construcţiilor într-un spaţiu cu o vastă încărcătură culturală este 
primul element pe care turiştii îl observă, conturând specificitatea tradiţională şi 
identitatea culturală. 

În cadrul comunității locale din Gotești se propune reproducerea unor 
vechi activităţi şi obiceiuri cum ar fi şezătorile sau nedeia. De asemenea, se vor 
organiza concursuri de confecționat suveniruri cu specific local sau concursuri de 
fotografiere. Activitățile tradiționale vor fi readuse la viață prin intermediul unor 
persoane care sunt în cunoștință de cauză, desemnate prin intermediul geoparcului 
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ori prin intermediul Consiliului local al comunei. Persoanele selectate le vor 
prezenta turiștilor demonstrații în ceea ce privește practicarea unor activități 
tradiționale (prelucrarea cânepii, producerea de țuică, coacerea pâinii). Aceste 
inițiative de încurajare a revigorării tradiției presupun contactarea foştilor locuitori 
ai satului şi colectarea de la aceştia a elementelor componente ale portului popular 
specific zonei şi expunerea acestora în casele tradiţionale ale satului. De asemenea, 
un posibil sprijin ar putea fi oferit de administratorul muzeului etnografic din 
Hațeg. Turiștii vor avea posibilitatea să îmbrace aceste veșminte, cu scopul de a 
intra în pielea țăranului de altădată. 

Ulterior, se dorește valorificarea apartenenţei satului Gotești la geoparc, 
prin includerea în traseul turistic Drumul Vulcanilor, crescând şansele dezvoltării 
turismului în această zonă, cu beneficii de ambele părți. Lungimea traseului va 
crește cu 12 km, de la 40 de km, la 52 de km (6 km dus – 6 km întors), Goteștiul 
fiind al șaptelea obiectiv de vizitat.  

Scop: transformarea vechilor locuinţe în case-muzeu sau baze de cazare. 
Public ţintă: turişti. 
 

Estimare costuri:  
� reabilitarea şi amenajarea locuinţelor: 150.000 lei 
� remunerare muncitori constructori: 90.000 lei 
� mobilare locuinţe: 70.000 lei 
� remunerare muncitori întreţinere: 2 menajere: 1.300 lei/lună/pers + 2 

persoane responsabile cu cazarea: 1.500 lei/lună/pers 
Costuri totale: 310.000 lei (lucrări) + 56.000 lei/lună (remunerare muncitori  
întreţinere) 
Surse de finanţare: fonduri europene (PNDR 2014 -2020, Măsura 7 – Servicii de 
bază și reînnoirea satelor în zonele rurale), Consiliul Judeţean Hunedoara, GAL 
Ţara Haţegului-Ţinutul Pădurenilor, buget local 

 
b). Pietruirea tramei stradale 
Termen de realizare: 12-24 luni 
Descriere propunere. Satul Goteşti este situat la o distanţă de 9 km faţă de 

Răchitova, acesta fiind traversat parţial de DJ687C, porţiune neasfaltată de drum şi 
pe drum cu teren accidentat, prin pădure (aproximativ 3 km). Se propune 
pietruirea tramei stradale, prin organizarea de către Primăria Comunei Răchitova a 
unor licitaţii publice la care să participe firme specializate. 

Scop: facilitarea accesului în comună. 
Public ţintă: locuitorii şi turiştii. 
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Estimare costuri:  
� amenajare drum: 150.000 lei 
Costuri totale: 150.000 lei 
Surse de finanţare: Geoparcul Dinozaurilor-Țara Hațegului, Consiliul Judeţean 
Hunedoara, GAL Ţara Haţegului-Ţinutul Pădurenilor 

 
2. Inovare ecologică în spaţiul goteştean 

 Deşi pentru dezvoltarea localităţii Goteşti se prevede menţinerea 
specificului tradiţional românesc, este necesară crearea unor condiţii minimale 
pentru confortul turiştilor, pe cât posibil fără poluarea şi degradarea peisajului. 
 Termen de realizare: 2-5 ani 
 Descriere propunere. Nici tehnologia modernă şi nici măcar energia 
electrică nu a reușit să perturbe spaţiul goteştean, locuitorii folosindu-se și astăzi de 
lămpaşe cu gaz pentru iluminarea locuinţei, iar pentru a evita poluarea vizuală cu 
stâlpi inestetici şi costurile ridicate pentru achiziționarea lor şi racordarea la sursele 
de energie electrică, propunem achiziţionarea de lămpașe funcţionabile cu gaz, atât 
în interiorul locuințelor cât şi în exterior. De asemenea, pe termen mediu, se poate 
avea în vedere introducerea unor panouri fotovoltaice care să asigure un grad de 
independență gospodăriilor existente. 

Fiind propusă deja alimentarea comunei cu apă pe lista de investiții a 
comunei Răchitova, propunem construirea băilor în fiecare locuinţă, băi cu dotări 
minimale (duş, cuvetă, toalete ecologice), rolul decisiv pentru implementarea 
acestei propuneri depinzând de susţinerea din partea autorităţilor locale. 

Containerele ecologice pentru depozitarea deşeurilor menajere şi 
procurarea unor fose septice ecologice constituie alte măsuri necesar a fi prevăzute. 

Scop: creșterea gradului de confort al turiștilor. 
Public ţintă: turiştii. 
 

Estimare costuri:  
� achiziţionare/restaurare  lămpaşe: 1.000 lei (combustibil inclus) 
� dotare băi: 9.000 lei 
� wc-uri ecologice (11 buc.): 6.000 lei 
� achiziţionare cabine de duş (4 buc.): 3.500 lei 
� achiziţionare containere (15 buc.): 5.000 lei 
� fose septice (11 buc.): 15.000 lei  
Costuri totale: 39.500 lei 
Surse de finanţare: Geoparcul Dinozaurilor-Țara Hațegului, Consiliul Judeţean 
Hunedoara, buget local, fonduri europene, POS Mediu, POR 
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Promovarea satului Goteşti se va realiza prin intermediul mai multor 
canale de comunicare. Într-o primă etapă, se vor întocmi broşuri şi pliante speciale 
cu informații precum o scurtă prezentare a satului Gotești, prezentarea arhitecturii 
locale și a activităţilor de agrement, descrierea obiceiurilor şi tradiţiilor locale, 
produsele locale, dar și scurte istorioare povestite de către localnici sau impresiile 
acestora legate de locul natal. Broşurile vor fi redactate în limbile română, engleză şi 
maghiară. 

Un alt canal de comunicare este reprezentat de indicatoare şi bannere pe 
raza comunei Răchitova. De asemenea, promovarea se mai poate realiza prin 
includerea satului Goteşti în broşurile de prezentare ale Geoparcului Dinozaurilor- 
Ţara Haţegului, conţinând referiri la specificul satului şi la localizarea acestuia. Nu 
în ultimul rând, promovarea se va face şi online prin rețele de socializare și pagini 
web. Pentru rezultate mai îndrăznețe, se poate opta pentru o colaborare cu 
proprietari de pensiuni și unități de cazare de pe raza localităților Țării Hațegului. 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
 
Andrăşanu, A. (2013), Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului. Plan de dezvoltare  

2013-2015, draft, Universitatea din Bucureşti, București. 
Andrăşanu, A. (2015), Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului – 2015. Plan de 

activităţi şi proiecte, Universitatea din Bucureşti, București. 
Andrăşanu, A., Palcu, D., Oelerer, K. (2004), The Heritage of the Haţeg Country 

Dinosaurs Geopark. The heritage of landscape, time and life, GeoMedia 
Center. 

Antonescu, Daniela, Antonescu Raluca-Mirela (2013), Dezvoltarea durabilă a 
agroturismului în Uniunea Europeană şi în România, Lucrările 
simpozionului Dezvoltare durabilă în condiții de instabilitate economică, 
Edit. CIBERNETICA MC București, București, pp. 119-128. 

Barbieri, M. (2012), Arhitectură locală – conștientizare și valorizare. Casa 
tradițională din Țara Moților, OAR Filiala Alba. 

Demetrescu, C., Segal, A., Drăgan, A., Enuţa, C., Lancea, D. (2008), Ghid de 
construire pentru păstrarea specificului local, Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu” București, București. 

Hărmănescu, Mihaela (2014), Living the Space from Ţara Haţegului: Building 
Places and Landscapes as Collective Identity and Memory, Planning and 
Designing Sustainable and Resilient Landscapes, Springer Science and 
Business Media, Dordrecht. 



 

108 

Lorenz, K. (1973), Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate, Edit. Humanitas, 
București. 

Săndulescu, I. (2010), Interrelaţiile dintre componentele fizico-geografice şi etajarea 
pădurii în Munţii Iezer, teză de doctorat, Universitatea din București. 

Scholtz, B. (2008), Strategii investiționale în agroturismul sătmărean, Studia 
Universitatis, seria Științe inginerești și Agro-turism, nr. 3, pp. 161-174. 

Stanley-Price, N. (2009), The Reconstruction of Ruins: Principles and Practice, 
Conservation: Principles, Dilemmas and Uncomfortable Truths, Elsevier, 
Amsterdam.  

*** (2003), PATZ Intercomunal – Țara Hațegului. Geoparcul Dinozaurilor, strategie 
de dezvoltare, INCD URBANPROIECT. 

 




	coperta.pdf
	Page 1
	Page 2

	coperta.pdf
	Page 1
	Page 2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColorForImages
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2003
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [155.906 240.945]
>> setpagedevice




