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CAPITOLUL I – INTRODUCERE
1.1 Date de recunoaştere a documentaţiei
Prezenta documentaţie face obiectul contractului de proiectare nr. ......., are drept beneficiar
Consiliul Judeţean Alba şi este elaborată de SC Transcablu s.r.l în calitate de proiectant general şi
de INCDT Bucureşti şi SC Urbaplan s.r.l, în calitate de sub-proiectanţi. Documentaţia a fost
elaborată în perioada octombrie – decembrie 2006.
1.2 Obiectul lucrării
Lucrarea de faţă reprezintă o documentaţie de amenajarea teritoriului, conform caietului de
sarcini întocmit de beneficiar. Scopul lucrării îl reprezintă analiza teritoriului cu potenţial de
dezvoltare a turismului din zona munţilor Şureanu, zonă aflată pe teritoriul administrativ al oraşului
Cugir şi al comunei Şugag. În această zonă, conform legii 526 /2003, modificată prin legea 418
/2006 de aprobare a Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România", se
prevede dezvoltarea domeniului schiului şi a practicării sporturilor de iarnă în arealul numit "Poarta
Raiului" (conf. Anexa nr. 1 la legea 418 /2006).
În zona respectivă a fost aprobat în cursul anului 2006 un PUZ şi au început să se dezvolte
o serie de noi nuclee de interes turistic în vecinătate: la Luncile Prigoanei, Şureanu, lacul Oaşa.
Pentru acest areal de interes turistic, se solicită a fi analizate, conform caietului de sarcini al
CJ Alba, posibilităţile de realizare a pârtiilor de schi şi a instalaţiilor de transport cu cablu, punctele
de plecare-sosire pentru teleferice, dotările aferente necesare şi traseele optime ale pârtiilor de
schi. De asemenea se solicită formularea de propuneri vizând dezvoltarea infrastructurii în zona de
interes turistic, corelarea cu alte documentaţii existente în zonă şi formularea de planuri de măsuri
vizând amenajarea domeniului schiabil şi a unor reglementări specifice.
Conform caietului de sarcini "planul de amenajare a teritoriului are un rol director şi va fi
realizat în vederea dezvoltării domeniului schiabil în zona Munţilor Şureanu". Deoarece zona
studiată cuprinde două teritorii administrative, un oraş şi o comună, planul de amenajare va fi de
tip inter-orăşenesc, respectiv PATZIO Cugir – Şugag, cu focalizarea interesului pe zona montană
din sudul celor două teritorii.
1.3 Surse documentare
Pentru întocmirea prezentei documentaţii au fost utilizate documentaţii de urbanism şi
amenajarea teritoriului existente, surse statistice, atlase geografice şi alte documente de
specialitate, astfel:
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•

PATJ Alba, 1999 – elaborat de SC Proiect Aba

•

PUG Cugir, 1997 – elaborat de Institutul de proiectare Hunedoara – Deva

•

PUG Şugag, 1995 – elaborat de SC Proiect Alba

•

Studiu integrat privind domeniul schiabil din Carpaţii Româneşti (Program prioritar
AMTRANS 3A01 – pentru fundamentarea programului SUPERSCHI ÎN CARPAŢI 2002 - 2004, vol. I-IV ) – elaborat de I.N.C.D.T. Bucureşti în colaborare cu SC
TRANSCABLU S.R.L. Braşov

•

Planul de dezvoltare regională al Regiunii Centru (www.adrcentru.ro)

•

INSSE Alba – fişa localităţii 2003 pentru Cugir şi Şugag

•

Pagina de Internet a CL Cugir - www.primariacugir.ro

•

Atlasul geografic, ediţia....

•

Hărţi DTM, sc. 1 – 50.000
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CAPITOLUL II - ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE
2.1 Încadrarea în zonă
Arealul care face obiectul prezentului studiu, respectiv teritoriul administrativ al localităţilor
Şugag şi Cugir, se situează în extremitatea sudică a
Judeţului Alba, la limita cu judeţele Hunedoara, Vâlcea şi
Sibiu.
2.2. Accesibilitatea
Se realizează preponderent pe cale rutieră, prin
intermediul următoarelor categorii de drumuri:
Ì

europene: E 68/DN 7 (Braşov - Sibiu - Sebeş –
Şibot - Deva - Arad - Nădlac/pct. de frontieră
RO/HU); artera europeană trece prin imediata
vecinătate

a teritoriului administrativ al oraşului Cugir (la circa 1 km spre nord),

constituind o importantă cale de acces spre zona analizată, mai ales pentru turismul
extern;
Ì

naţionale: DN 67C (Sebeş / DN 1 - Şugag - Oaşa - Obârşia Lotrului - Novaci –
Bengeşti / DN 67);

Ì

judeţene: (a) DJ 704 (E 68/DN 1/Şibot - Cugir - barajul Canciu - Poarta Raiului Luncile Prigoanei - Valea Mare - Lacul Oaşa/DN 67C);
(b) DJ 709K (Poarta Raiului - Cabana Şureanu - Cabana Auşel -

Cabana

Lunca Florilor / Valea Taia - Petrila);
(c) DJ 106E (DN 67C/Şugag – Dobra - Jina – Poiana Sibiului –

Tilişca –

Orlat – Cristian/E 68)
(c) DJ 705 F (Cugir/DJ 704 - Cabana Prislop - Sibişel - Căstau/DJ 705A);
Ì

comunale: (a) Dc 217 (DN 67C/Tăul Bistra – Curmătura);
(b) Dc 214 (Şugag – Bârsana);

Ì

forestiere: sunt amenajate ca drumuri de exploatare, de obicei de-a lungul principalelor
pâraie din zona montană (Râul Mic, Pianu, Boşorod, Sălanele, Cârpei, Răchita,
Izvoarele Prigoanei), în scopul exploatărilor forestiere.

Pentru accesul rutier în arealul turistic Poarta Raiului se pot utiliza în prezent două rute:
drumul judeţean 704, pe Valea Cugir, 56 km de la ieşire din oraşul Cugir şi pe DN 76C, pe Valea
Sebeşului, 60 km dinspre oraşul Sebeş până la Oaşa, apoi 12 km, pe DJ 704, de la barajul Oaşa
până la Poarta Raiului; mai există o variantă de acces, cu circa 5 km mai scurtă, pe drumul
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forestier ce însoţeşte pârâul Prigoana (afluent de stânga al Sebeşului), drum care se ramifică din
DN 67C, la circa 4 km aval de barajul Oaşa.
Se mai poate utiliza ca modalitate de acces calea ferată Şibot – Vinerea – Cugir (13 km
lungime), linie secundară aferentă magistralei 200-300 Braşov – Sibiu – Arad – Curtici, parte a
reţelei feroviare europene care leagă sud-estul de centrul şi nord-vestul Europei, aşadar,
importantă cale de acces pentru fluxurile de turişti străini.
Cel mai apropiat aeroport internaţional de zona analizată este cel de la Sibiu, situat la 75
km faţă de Şugag, pe DN 67C (25 km) + E 81 (51 km) şi la 80 km faţă de Cugir, pe E 81 + E 68 +
DJ 704.
2.3. Elemente ale cadrului natural
Relief. Zona aparţine în cea mai mare parte unităţii montane Munţii Şureanu, iar
extremitatea nordică (teritoriu administrativ al oraşului Cugir) face parte din Culoarul depresionar
Orăştie.
Munţii Şureanu, pe teritoriul analizat, au altitudini crescătoare de la nord spre sud, până în
creasta principală a Munţilor Şureanu, astfel: 939 m în Vf. Bucuru, 1.098 m în Vf. Goagele, 1.264
m în Vf. Răchita Mare, 1.459 m în Vf. Molivişul, 1.792 m în Muntele Bătrâna, 2.012 m în Vf. Cârpa,

Vf. lui Pătru

2.059 m în Vf. Şureanu, 2.009 m în Vf. Auşelul şi 2.130 m – altitudinea maximă, în Vârful lui Pătru.
De la această cotă maximă, situată pe creasta principală a Munţilor Şureanu, se desprinde spre
sud culmea secundară Tărtărău, a cărei altitudine scade uşor până în Vf. Tărtărău – 1.777 m,
situat foarte aproape de limita sudică a perimetrului analizat (pasul Tărtărău, 1.708 m). Culmile
montane din perimetrul de interes sunt masive, rotunjite, domoale, fragmentate de o reţea
hidrografică bogată. Pe versantul sudic al Vf. Şureanu se întâlnesc forme spectaculoase ale
reliefului glaciar, dar cu extensie redusă.
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Vf. Şureanu

Vf. Cârpa

Aspectul zonei montane este, din punct de vedere geomorfologic, expresia structurii
geologice şi implicit a evoluţiei tectonice a Carpaţilor Meridionali. Astfel, Munţii Şureanu sunt
constituiţi din roci cristaline mezometamorfice dure, masive, ce aparţin Seriei de Sebeş – Lotru,
reprezentate prin varietăţi de gnaise, paragnaise, micaşisturi, cuarţite, amfibolite, străbătute de
corpuri de roci bazice şi ultrabazice, de obicei lentiliforme. Învelişul sedimentar al Depresiunii
Transilvaniei, întâlnit la nord de oraşul Cugir, completează structura petrografică a zonei. Mişcările
tectonice care au afectat edificiul Munţilor Şureanu, rezultat după orogeneza alpină, responsabilă
de suprapunerea tectonică de mare anvergură a Pânzei getice peste Autohtonul danubian, au
generat procese metamorfice, dislocaţii, scufundări şi ridicări alternative, fracturi. Eroziunea ce a
afectat ulterior construcţia geologo-tectonică a Munţilor Şureanu a contribuit la crearea de aspecte
peisagistice complexe, atractive şi spectaculoase.
Arealul Poarta Raiului reprezintă din punct de vedere geomorfologic o zonă relativ plană,
situată la circa 1.550 m altitudine, înconjurată de versanţi împăduriţi: spre sud, Vf. lui Pătru – 2.130
m şi Vf. Auşelu – 2.009 m, spre vest, Vf. Şureanu – 2.059 m, spre nord, Vf. Canciu – 1.766 m.
Reţeaua hidrografică din zona analizată este reprezentată prin râuri / pâraie şi lacuri.
Apele curgătoare formează o reţea densă, care porneşte radiar dinspre zona centrală înaltă
Vf. lui Pătru – Şureanu – Cârpa – Bătrâna.
Râul Sebeş, care delimitează perimetrul
Vf. lui Pătru

spre est, îşi trage obârşia de sub culmea Cindrel Frumoasa, are un curs sinuos, pitoresc, cu pantă
accentuată şi sectoare înguste cu aspect de
defileu.

Pentru

valorificarea

potenţialul

său

hidroenergetic au fost

amenajate patru lacuri de

acumulare, în cadrul

sistemului hidroenergetic

Lacul Oaşa

Sebeş: Oaşa, Tăul Bistra, Obreja de Căpâlna şi Petreşti.
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Amonte de Lacul Oaşa, cursul superior al Sebeşului, de 22 km lungime, poartă numele de
Valea Frumoasa, după numele vârfului de sub care izvorăşte, totodată un nume binemeritat
datorită aspectelor peisagistice deosebit de atractive ale văii, un important punct de atracţie pentru
drumeţia montană. Primeşte ca afluenţi mai importanţi: Tărtărău, Sălanele, Valea Mare şi
Prigoana, toate însoţite de drumuri forestiere, dar în acelaşi timp şi
drumuri de acces turistic spre zona montană înaltă a Munţilor
Şureanu. Pe Valea Mare a fost amenajat DJ 704, care porneşte de
la barajul Oaşa, ajunge la Cabana Poarta Raiului, continuă pe
pârâul Cugir, în aval şi accede în E 68.
Pârâul Cugir, cunoscut şi sub numele de Râul Mare, îşi
adună izvoarele de sub culmea Vf. lui Pătru – Auşel, de la peste
1.900 m şi se varsă în râul Mureş la nord de oraşul Cugir. Este cel
mai lung curs de apă din zona studiată (54 km), cu un traseu

Valea Sebeş

deosebit de pitoresc. De-a lungul lui este amenajat drumul rutier DJ
704, o importantă cale de acces dinspre nord şi implicit dinspre E 68, spre zona centrală înaltă a
Munţilor Şureanu. La km 36, pe DJ 704, se află barajul Canciu şi lacul de acumulare omonim,
amenajat pentru valorificarea potenţialului hidroenergetic al pârâului Cugir. Principalii afluenţi sunt
Boşorogul, Molivişu, Răchitii, Râul Mic.
Pe lângă lacurile antropice amintite –
Lacul Şureanu

lacuri de acumulare pentru producere de
hidroenergie, în zona alpină înaltă se
găsesc şi lacuri glaciare:
Ì

Iezerul Şureanu vârful

omonim,

la

situat sub
1.840

m

altitudine, dimensiuni: 94 m / 57
m, suprafaţă: 5.334 m2 şi 7,3 m
adâncime; este monument al naturii;
Ì

Iezerul Cârpa – situat pe treptele superioare ale circului glaciar Cârpa, la 1.830 m
altitudine, suprafaţa: 846 m2, adâncimea maximă: 1,6 m;

Ì

Iezeraşul Cârpa - situat pe treptele superioare ale circului glaciar Cârpa, la 1.840 m
altitudine, suprafaţa: 156 m2, adâncimea maximă: 1,65 m.

Arealul turistic Poarta Raiului este traversat spre limita vestică de cursul superior al pârâului
Cugir.
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Aspecte climatice. Teritoriul României se încadrează în zona de climă temperat –
continentală, în interiorul căreia se individualizează nuanţe excesive sau moderate, în funcţie de
particularităţile locale, poziţia sau geomorfologia zonei. Caracterul general al climatului din zona
analizată este cel montan, determinat de regimul de temperatură, precipitaţii şi circulaţia maselor
de aer, dar favorabil în ansamblu practicării şi dezvoltării turismului – drumeţie montană, în
anotimpul cald şi sporturi de iarnă, în sezonul rece.
Temperatura aerului prezintă valori diferite în funcţie de anotimp, altitudine, tipul de
vegetaţie şi expunerea versanţilor. Astfel, în anotimpul rece, temperatura medie multianuală
variază între -7º C, în zona montană înaltă şi -2º C la marginea munţilor; în anotimpul cald,
temperatura medie este cuprinsă între 8º C în zona înaltă şi 19º C la poalele munţilor. În zona
depresionară Oaşa, ca şi pe văile adânci, sunt frecvente, mai ales iarna, inversiunile de
temperatură. Datorită proceselor cinetice şi radiative, pe versanţii nordici temperaturile sunt mai
scăzute. Amplitudinile termice medii anuale scad odată cu creşterea altitudinii: peste 21º C la
poalele munţilor şi sub 17º C la peste 2.000 m. Numărul zilelor cu îngheţ este de circa 100 spre
limita nordică a perimetrului şi de peste 220 în zona montană înaltă.
Precipitaţiile atmosferice sunt determinate de activitatea ciclonică şi de invaziile de aer
umed, înregistrând o valoare multianuală de 600 mm în zonele marginale şi de peste 1.000 mm la
altitudini mai mari de 1.200 m. Versanţii nordici primesc o cantitate mai mare de precipitaţii,
datorită predominanţei circulaţiei maselor de aer oceanic dinspre vest, nord-vest. Cantităţile
maxime de precipitaţii căzute în 24 ore sunt mai mari în sezonul cald (60 - 260 mm), în sezonul
rece umezeala absolută a atmosferei fiind mai redusă. Primele ninsori se produc spre sfârşitul lunii
octombrie la altitudini de peste 1.800 m şi către sfârşitul lunii noiembrie la altitudini mai mici, iar
ultimele cad până în a treia decadă a lunii aprilie la peste 1.800 m şi până la sfârşitul lui martie în
zona montană joasă. Perioada cu strat de zăpadă este aproape egală cu cea a zilelor cu ninsoare
şi variază de la 80 de zile spre limita nordică (la 600 - 800 m alt.), la peste 200 zile în zona
montană înaltă. Numărul mediu lunar al zilelor cu strat de zăpadă creşte treptat începând cu luna
noiembrie până în ianuarie, când atinge maximum, după care începe să scadă. Grosimea stratului
de zăpadă creşte treptat odată cu altitudinea: 8 – 10 cm în zonele marginale nordice ale munţilor şi
peste 60 cm în zona montană înaltă. Pe culmile înalte, expuse vânturilor puternice, zăpada este
spulberată, grosimea acesteia fiind neuniformă, în timp ce în zonele adăpostite zăpada se
acumulează, iar grosimea depăşeşte un metru. Pe versanţii cu expunere estică există riscul
producerii de avalanşe.
În arealul turistic Poarta Raiului stratul de zăpadă se aşterne de obicei la începutul lunii
noiembrie şi se menţine până la sfârşitul lunii aprilie. Grosimea medie multianuală a acestuia este
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de peste 0,5 m, dar depăşeşte frecvent 1 m, fapt care determină înzăpezirea drumului de acces,
mai ales pe traseul Poarta Raiului – Cabana Şureanu (4 km)*.
Vânturile predominante din Munţii Şureanu sunt cele care bat dinspre vest, nord-vest,
înscrise în direcţia generală a circulaţiei atmosferice din Carpaţii Meridionali. În funcţie de anotimp,
se poate aminti circulaţia sudică şi sud-vestică cu mase de aer cald tropical sau circulaţia nordică
şi nord-estică cu mase de aer rece polar. Local, elemente geomorfologice precum văile adânci,
culoare depresionare sau orientarea culmilor determină schimbarea generală a curenţilor,
canalizându-i după direcţia acestora. Valorile medii ale vitezei vânturilor în zona analizată sunt de
6,5 m/s pe vârfurile înalte şi de 3,5 – 5,5 m/s înspre culoarul Orăştiei. Viteza maximă a vânturilor
depăşeşte 10 m/s doar pe culmile înalte unde au o frecvenţă de peste 100 zile/an; în zonele
depresionare sau limitrofe culmilor înalte frecvenţa acestora este mult mai redusă, de maximum 20
zile/an. Calmul atmosferic care predomină în regiunile joase, adăpostite de munţi, este de peste 50
% în zona Cugir şi deţine un procent mai scăzut, de 30 – 35 %, în zona montană înaltă.
Nebulozitatea medie anuală se menţine în jurul valorii de 6,5 zecimi – cu valori mai ridicate
iarna (7 zecimi) şi mai coborâte vara (6 zecimi). Numărul de zile cu cer senin este de 80 – 100 /
an, iar numărul de zile cu cer acoperit se situează între 160 – 190 / an – din care nu toate sunt
ploioase.
Durata de strălucire a soarelui prezintă o medie de 1.700 – 1.800 ore/an. Cele mai însorite
zile sunt în perioada septembrie – octombrie, dar există zile cu strălucire puternică a soarelui şi în
lunile de iarnă.
Alte fenomene atmosferice deosebite care completează
tabloul caracteristicilor meteorologice din zonă sunt ceaţa,

Valea Sebeş

bruma, chiciura, viscolul, grindina, descărcările electrice.
Vegetaţia. Învelişul vegetal al zonei este bogat şi variat,
îmbracă armonios formele de relief, contribuind la creşterea
gradului de atractivitate al peisajului. Cea mai mare parte a
teritoriului este acoperită de vegetaţie forestieră. În funcţie de
altitudine, vegetaţia se dispune astfel:
Ì

etajul pădurilor de foioase (stejar în amestec cu

gorun, molid, brad, paltin de munte, ulm de munte, scoruş de
munte) ocupă mari suprafeţe în partea de nord a zonei, între 600 – 1.300 m altitudine;
Ì

etajul pădurilor de molid, mai dezvoltat pe versanţii nordici ai masivului, este

alcătuit din molidişuri pure, pâlcuri de brad la limita superioară a pădurii şi mai rar exemplare de
*

Informaţii preluate de la MApM – UM 11760 Sebeş, proprietarul şi administratorul celor două cabane Şureanu
P.A.T. DOMENIUL SCHIABIL VALEA SEBESULUI, JUDETUL ALBA

MEMORIU GENERAL

REVIZIA 0

PAG. 11/79

TRANSCABLU s.r.l. Brasov - I.N.C.D.T. Bucuresti – SC URBAPLAN s.r.l. Bucureşti

zâmbru; se extinde între 1.300 – 1.700 m altitudine sau chiar sub această altitudine în partea
nordică a zonei; pe pajiştile însorite din zona pădurilor de molid, destul de restrânse, se întâlnesc
trifoiul alb şi roşu, ruşculiţa, rogoz, sunătoarea, garofiţa de munte, unghia păsării, specii frumos
colorate care le îmbogăţesc peisagistic;
Ì

etajul subalpin, cuprinde vârfurile situate între 1.700 şi

1.950 m altitudine; vegetaţia lemnoasă este reprezentată în principal de

vulturică

jneapăn care formează grupări
compacte sub Vf. Şureanu – în
vecinătatea lacului cu acelaşi
nume, Vf. Cârpa, Vf. Negru şi
alte specii de arbuşti: ienupăr,
tufe de smârdar (bujorul de

clopoţei

munte), azalee pitică, coacăz de munte, afin, merişor;
pajiştile subalpine sunt bogate în specii floristice precum
firuţă, ţepoşică, vulturică, clopoţei, brânduşe de munte, genţiene;
Ì

etajul alpin, apare insular doar pe vârfuri ce depăşesc 2.000 m altitudine, dar

datorită defrişării jnepenişurilor acesta a coborât ca altitudine până aproape de 1.900 m; este
reprezentat prin pajişti ierboase cu graminee, ciperacee, juncacee, alături de care apar şi plante cu
flori: păruşca, ochiul găinii, clopoţei, degetăruţ,
piciorul cocoşului alpin.
În

arealul

Poarta

Raiului

vegetaţia

predominantă este cea ierboasă, în care se
întâlnesc numeroase specii floricole cu flori viu
colorate şi exemplare izolate de molid.
Poarta Raiului

Fauna zonei este cea comună zonelor
montane, în funcţie de altitudine şi tipul de vegetaţie.
Importante pentru turism sunt fondurile de vânătoare şi pescuitul sportiv. Speciile cu valoare
cinegetică prezente în zonă sunt: urs, lup, căprior, mistreţ, vulpe, iepure, râs. Apele râurilor Sebeş
şi Cugir, dar mai ales lacurile de acumulare amenajate de-a lungul acestora sunt populate cu
păstrăv curcubeu şi indigen, constituind o oportunitate pentru organizarea de partide de pescuit
sportiv.
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2.4. Utilizarea / folosinţa terenurilor
Suprafaţa totală a teritoriul administrativ al oraşului Cugir este de 34.577 ha, din care cea
mai mare parte este forestieră, astfel:
Ì

7.525 ha (22 %) teren agricol (1.580 ha arabil, 1.400 ha fâneţe naturale, 4.490
păşuni naturale, 50 ha vii, 5 ha livezi);

Ì

24.621 ha (66 %) păduri

Ì

2.430 ha localităţi, căi de comunicaţie, ape de suprafaţă ş.a.

La nivelul comunei Şugag, repartiţia suprafeţelor de teren este similară, pădurile ocupă
suprafeţe extinse de teren, în detrimentul celor agricole:
Ì

5.632 ha ( 23.75 %) teren agricol

Ì

18.088 ha (76,25 %) suprafaţă forestieră.
BILANT TERITORIAL ZONA CUGIR – ŞUGAG (HA)

păşuni /fâneţe

vii /livezi

păduri

ape

căi de
comunicaţie

curţi /construcţii

NP

Cugir

34577 7522

1714

5779

29

25161

283

242

310

1059

Şugag

25311 5583

143

5440

0

18018

613

222

81

794

total

59888 13105 1857 11219

29

43179

896

464

391

1853

0.0

72.1

1.5

0.8

0.7

3.1

total

% din total

agricol

arabil

Situaţia fondului funciar la 31.12.2004

21.9

3.1

18.7

2.5. Reţele, căi de comunicaţie, amenajări hidrotehnice
Zona analizată aparţine din punct de vedere administrativ la două localităţi: oraşul Cugir şi
comuna Şugag.
2.5.1. Echiparea tehnico-edilitară este concentrată în cea mai mare parte în localităţile de
reşedinţă, astfel:
F în oraşul Cugir:
lungimea totala a străzilor orăşeneşti – 70 km
lungimea totală a străzilor modernizate – 33 km
lungimea totală a străzilor nemodernizate (piatră de râu sau pământ) – 37 km
lungimea reţelei de canalizare – 21 km
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lungimea conductei de distribuţie a gazelor – 126 km
gradul de echipare a străzilor cu reţele de alimentare cu apă – 74 %
gradul de echipare a străzilor cu reţele de canalizare – 30 %
F în comuna Şugag:
lungimea totala a străzilor – 7,54 km
lungimea totală a străzilor modernizate – 1,34 km
lungimea totală a străzilor nemodernizate (piatră de râu sau pământ) – 6,20 km
lungimea reţelei de canalizare – 0 km
gradul de echipare a străzilor cu reţele de alimentare cu apă – 80 %
gradul de echipare a străzilor cu reţele de canalizare – 0 %
2.5.2. Căile de comunicaţie şi tehnologia informaţiei
Oraşul Cugir este dotat cu două centrale telefonice digitale, racordate prin cablu cu fibră
optică la sistemul naţional de comunicaţii, a căror capacitate totală este de 7.100 posturi, din care
posturi fixe instalate, 7.100.
Lungimea reţelei de CATv la nivelul oraşului Cugir şi a localităţilor componente ajunge la
40,5 km, cu circa 10.000 utilizatori, iar pentru comuna Şugag (satele Şugag şi Dobra) lungimea
reţelei este de 4,5 km, cu circa 300 utilizatori.
Comuna Şugag este racordată la centrala telefonică din localitate, a cărei capacitate este
de 800 de posturi, din care 655 posturi fixe instalate, dar şi la o antenă pentru radiocomunicaţii.
2.5.3. Amenajări hidrotehnice. De-a lungul râului Sebeş a fost amenajat Sistemul
hidroenergetic Sebeş (SC Hidroelectrica SA – Sucursala Hidroelectrica Sebeş), compus din patru
lacuri de acumulare şi centralele hidroelectrice aferente. Caracteristicile tehnice ale celor patru
acumulări de apă sunt:
Ì

Lacul Oaşa – situat la peste 1.200 m altitudine (alt. nivelului mediu de retenţie: 1.255
m), pe locul celui mai întins bazinet al Sebeşului din zona montană; are 5 km lungime,
înălţimea barajului: 91 m, volumul de apă: 136 mil. m3;

Ì

Lacul Tăul Bistra – situat la circa 800 m altitudine (alt. nivelului mediu de retenţie: 790
m), la confluenţa Sebeşului cu pârâul Bistra; înălţimea barajului este de 78 m, volumul
de apă: 21 mil. m3;

Ì

Lacul Obreja de Căpâlna – ultimul construit, la peste 500 m altitudine, la confluenţa
Sebeşului cu pârâul Bistra; înălţimea barajului este de 46 m, volumul de apă al lacului:
3,6 mil. m3;
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Ì

Lacul Petreşti – situat la aproximativ 350 m altitudine, aval de confluenţa cu pârâul
Răchitei şi 1 km amonte de localitatea Petreşti; înălţimea barajului este de 22 m,
volumul de apă al lacului: 1,2 mil. m3.

Pe pârâul Cugir, cunoscut şi sub numele de Râul Mare, s-a amenajat lacul de acumulare
Canciu, cu următoarele date tehnice: lungime lac – 1,5 km; înălţime baraj – 48 m; volum de apa –
0,985 mil. m3, volum maxim – 1,7 mil. m3; suprafaţa lacului – 12 ha.
2.6. Probleme de mediu şi zone protejate
Prezenţa şi extinderea redusă a aşezărilor umane în teritoriul analizat, cât şi intervenţia
antropică limitată, a contribuit la menţinerea unui mediu curat, lipsit de factori de poluare.
Activităţile cu profil economic şi cu impact negativ asupra zonei, sunt:

¾ exploatările forestiere, uneori necontrolate, care pun în pericol stabilitatea versanţilor;
¾ vânătoarea şi braconajul;
¾ păşunatul excesiv, cu sălaşele de vară (locuinţe temporare) aferente;
¾ turismul – având în vedere numărul scăzut de structuri turistice (cabane) şi implicit de
locuri de cazare, este un domeniu cu activitate mai mult sezonieră şi restrânsă în jurul
cabanelor Şureanu, Poarta Raiului şi Oaşa; printr-o dezvoltare haotică poate deveni
însă un factor de poluare a mediului;

¾ exploatarea potenţialului hidroenergetic al râurilor Sebeş şi Cugir (cinci lacuri de
acumulare antropice, centrale hidroenergetice, construcţii de şantier, birouri, transport
auto).
Conform rapoartelor anuale 2002 şi 2003, prezentate de Agenţia de Protecţia a Mediului
Alba, apele râurilor Sebeş şi Cugir, ca şi a afluenţilor lor, sunt curate, ele încadrându-se în
categoria de calitate I- la toţi indicatorii. Lacurile de acumulare Oaşa, Tău, Obreja, Petreşti
constituie şi surse de alimentare cu apă potabilă în sistem micro-regional sau local.
În categoria zone protejate au fost incluse, pentru importanţa lor ştiinţifică, următoarele
rezervaţii şi monumente ale naturii:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Denumire

Rezervaţia complexă Iezerul Şureanu
Rezervaţia botanică Luncile Prigoanei
Rezervaţia geologică „Stânca Grunzii”
Rezervaţia geologică „Masa Jidovului”
Rezervaţia geologică „Pintenii din Coasta
5.
Jinei”
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Rezervaţia botanică Tinoavele din Luncile Prigoanei – se află pe cursul superior al
pârâului Prigoana, la o altitudine de 1.380 – 1.450 m; ocupă o suprafaţă de 15 ha, cu şapte areale
de mlaştini oligotrofe. În cuprinsul lor sunt conservate relicte glaciare caracteristice Văii Sebeşului.
Rezervaţia complexă Iezerul Şureanu cuprinde lacul şi o mlaştină, are o suprafaţă de 20
ha, este situată în circul glaciar de pe versantul estic al vârfului Şureanu, la 1.750 m
altitudine. În apele lacului se păstrează aproximativ 300 de
specii de diatomee endemice, din timpul glaciaţiunii
cuaternare şi o microfaună alpină tipică. Lacul a fost
populat mai mulţi ani la rând cu puieţi de păstrăv indigen şi
cu păstrăvi aduşi din Râul Frumoasa. Întregul circ glaciar
este acoperit cu un covor aproape continuu de jnepeni,
ienuperi şi afini.
Rezervaţia geologică „Pintenii din Coasta Jinei”
este formată dintr-o serie de stânci izolate şi proeminente, constituite din şisturi cristaline. Stâncile
sunt situate pe versanţii puternic înclinaţi ai pârâului Lihoi, afluent al Râului Sebeş. Rezervaţia se
întinde pe o suprafaţă de circa 1 ha. Pe lângă aspectul peisagistic interesant rezervaţia are şi o
semnificaţie istorică, însoţind vechiul drum al oierilor din Jina, care ducea spre păşunile de vară din
regiunea alpină a Munţilor Cindrel.
Rezervaţiile geologice „Masa Jidovului” şi „La Grumaji” - se desfăşoară pe o suprafaţă
de 0,40 ha. „Masa Jidovului” reprezintă o stâncă izolată, formată din şisturi cristaline, detaşată cu 4
– 5 m deasupra peretelui abrupt de pe malul stâncos al Sebeşului. La circa 200 m în amonte se
pot vedea mai multe stânci izolate şi proeminente, numite de localnici „La Grumaji” şi „Stânca
Grunzii”, constituite tot din şisturi cristaline.
2.7. Resurse turistice
2.7.1. Resurse turistice naturale
Întreaga zonă aparţine aproape în exclusivitate domeniului montan şi anume, arealului
Munţilor Şureanu, care se înscrie în tabloul potenţialului turistic de o mare complexitate, diversitate
şi atractivitate peisagistică, ceea ce se reflectă în structura şi valoarea acestuia.
Valoarea peisagistică şi atractivitatea locurilor sunt date de structura geologică exprimată
prin formele de relief montan diferite ca înfăţişare, de caracteristicile şi densitatea reţelei
hidrografice (văi înguste, versanţi abrupţi) şi de fondul forestier care ocupă cea mai mare parte din
suprafaţă.
Punctele de atracţie reprezentative pentru zona turistică analizată sunt:
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•

formele de relief spectaculoase, specifice zonei montane, create de o structură

geologică complexă, de mare atracţie peisagistică;
•

cursurile principalelor râuri/pârâuri din zonă au trasee spectaculoase şi atractive

(chei, cascade), între care se remarcă Valea Frumoasei (cursul superior al Râului Sebeş), Cheile
Râului Mic (modelate în roci metamorfice), Valea Dobrei, Valea Şugag, valea pârâului Cugir;
•

lacuri glaciare: Lacul Şureanu - declarat pentru importanţa sa ştiinţifică, monument al

naturii şi iezerele Cârpa – Iezerul şi Iezeraşul,
ochiuri

de

apă

care

îmbogăţesc

Valea Frumoasei

aspectul

peisagistic al căldărilor glaciale Şureanu şi Cârpa;
•

domeniul

schiabil

amenajabil,

favorabil dezvoltării sporturilor de iarnă, în zona
montană înaltă Vf. lui Pătru – Şureanu – Poarta
Raiului;
•

elementele de climă – deosebit de

favorabile practicării sporturilor de iarnă (grosimea
stratului de zăpadă şi durata menţinerii lui – în funcţie de altitudine), a drumeţiei montane şi a altor
forme de turism, practicate în toate anotimpurile;
•

vegetaţia, de o diversitate impresionantă, în funcţie de altitudine (păduri de foioase,

păduri de molid, jnepenişul şi pajiştile alpine), înfrumuseţează peisajul montan pe toată perioada
anului;
•

traseele turistice montane (în cea mai mare parte marcate, consacrate pentru

drumeţia montană, dar neomologate conform HG 77/3003 (vezi Anexa nr. 1);
•

fondul de vânătoare (se remarcă prezenţa speciilor cu valoare cinegetică) şi de

pescuit sportiv (mai ales în apa lacurilor de acumulare de pe Râul Sebeş);
•

prezenţa unor elemente geomorfologice, geologice şi paleontologice declarate pentru

valoarea şi unicitatea lor, rezervaţii sau monumente ale naturii, incluse în Legea nr. 5/2000, care
pot sta la baza dezvoltării turismului ştiinţific, prezentate pe larg la capitolul anterior.
Poarta Raiului este o poiană situată între
Poarta Raiului

vârfurile Şureanu, Pătru şi Canciu, zonă deosebit
de pitorească, descrisă în povestirile lui de
marele romancier Mihail Sadoveanu. Configuraţia
geomorfologică,

atractivitatea

peisagistică

deosebită, accesibilitatea şi poziţia geografică îi
conferă un potenţial mare de dezvoltare turistică,
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şi se constituie într-un amplasament optim pentru amenajarea unei staţiuni montane pentru
sporturi de iarnă.
2.7.2. Resurse turistice antropice
Fondul construit, cu valoare turistică, cuprinde următoarele elemente:
Vestigii arheologice*:
Ì Cetatea dacică de la Cugir (Cetăţuia) fortificată cu val de pământ şi ziduri din

piatră şi pământ – vestigii arheologice din sec. III î.Hr. – I d.Hr.; cetatea făcea
parte din lanţul de fortificaţii de la marginea Munţilor Şureanu, fiind aşezată pe
drumul dacic de culme Prihodişte – Prislop – Scârna – Godeanu; cetatea este
monument istoric (MI) înscrisă la poz. 55 în LMI, cod AB-I-s-B-00030 (situl
cuprinde şi o aşezare fortificată cu val de pământ precum şi o necropolă tumulară)
Ì Castrul roman de la Vf. lui Pătru, comuna Şugag – epoca romană (MI aflat la poz.

180 în LMI – cod AB-I-s-B-00077).
Monumente istorice şi de artă de factură
religioasă:
Ì Schitul Călene, hramul „Acoperământul

Maicii Domnului” (1991), situată în satul cu
acelaşi nume (Cugir)

Mănăstirea Oaşa

Ì Mănăstirea Oaşa, de pe malul lacului de

acumulare Oaşa, cu hramurile ”Adormirea Maicii Domnului” şi ”Sf. M.M.
Pantelimon” (1983) – comuna Şugag
Ì Biserica cu hramurile „Sf. Arhangheli” şi "Sfânta Treime" din oraşul Cugir, (1808)

(MI – poz. 379 în LMI – cod AB-II-m-B-00213)
Ì Biserica "Sfinţii Apostoli Pătru şi Pavel "din satul Vinerea (Cugir)
Ì Biserica Romano-Catolică, construită în anii 1824-1826, din cartierul Scăunel –

oraşul Cugir
Ì Biserica din lemn cu hramul adormirea Maicii Domnului – ctitorie a romancierului

Mihail Sadoveanu.
Muzee, expoziţii:
Ì Colecţia muzeală “Nicolae Cernat” care conţine obiecte de artizanat confecţionate

de regretatul meşter popular – comuna Şugag
*

Lista monumentelor istorice – Ordin 2314 – Ministerul Culturii / 2004
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Ì Colecţia muzeală (trei secţii) de la Palatul Copiilor – oraşul Cugir
Ì Expoziţii de icoane şi artă plastică organizate cu diverse ocazii în oraşul Cugir.

Creaţie artistică populară: cusăturile, ţesăturile

Cugir – port popular

şi confecţionarea portului popular sunt tradiţii
păstrate

de

sute

de ani, neschimbate,

înfrumuseţând

interioarele

îmbrăcămintea

localnicilor

caselor
în

zile

şi
de

sărbătoare, arta cioplitului şi prelucrării artistice
a lemnului, se întâlneşte în toate satele de pe
Valea Sebeşului, un spaţiu etnocultural de interferenţă între zonele etnografice
consacrate Mărginimea Sibiului şi Ţara Moţilor.
Manifestări populare tradiţionale, nedei, festivaluri:
Ì

nedeile de pe Vârful lui Pătru şi Muntele Şureanu,
anuale din 29 iunie şi respectiv 15 august;

Ì

Festivalul Toamna Cugireană, un festival cu vechi
Festivalul Toamna Cugireană-

tradiţii (de aproape un secol) şi reluat după 1990

(ajuns la a X-a ediţie); se desfăşoară anual, în luna septembrie;
Ì

Festivalul berii de la Cugir, anul 2006 fiind la a III-a ediţie, prilejuieşte
desfăşurarea unor spectacole de muzică populară;

Ì

Spectacole de dansuri populare (căluşarii) cu
ocazia unor sărbători religioase, desfăşurate la
Casa de Cultură a Primăriei Cugir şi la Căminul
Cultural Vinerea;

Ì

Concertele de colinde, din zilele Crăciunului –

Şugag – obiceiuri tradiţionale

oraşul Cugir;
Ì

„Zi Bade cu fluiera” – manifestare anuală, luna mai, comuna Şugag;

Ì

Obiceiuri de iarnă – toate satele aparţinătoare oraşului
Cugir şi ale comunei Şugag.

Centre etnografice: centrul etnografic Şugag, caracterizat
prin arhitectură populară (gospodării ţărăneşti tradiţionale
specifice zonelor montane), artă populară (port popular,
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mobilier ţărănesc, obiecte de lemn decorate artistic prin încrustare), rapsozi populari,
dansuri populare, formaţie de fluieraşi şi grup folkloric, organizarea de serbări
folclorice păstoreşti („Zi Bade cu fluiera” luna mai, sărbătoarea păstoritului de pe
Valea Sebeşului, o continuare în timp şi
spaţiu a nedeilor de odinioară, care
marchează începutul primăverii şi urcatul
oilor

la

munte),

calendaristice

obiceiuri

(Chemarea

Satul Bocşitura (Cugir)

tradiţionale
la

porunci,

colinde de Crăciun) şi familiale, oierit şi transhumanţă.
Sate turistice montane cu valori peisagistice, etnoculturale – Şugag şi satele de
munte ce aparţin de oraşul Cugir (Mugeşti, Goaşele, Bocşitură, Feţeni, Bucuru şi
Călene), situate în locuri pitoreşti, locuite de crescători de animale care mai păstrează
încă obiceiurile tradiţionale arhaice legate de păstorit.
Satul Călene (Cugir)

Satul Şugag

Monumente tehnico-economice cu valoare turistică:
Lucrări hidrotehnice cu valoare turistică – barajele şi lacurile de acumulare Oaşa
şi Tăul Bistra din cadrul Sistemului hidroenergetic Valea Sebeşului – comuna
Şugag şi Lacul de acumulare şi barajul Canciu de pe Valea Cugir – oraşul Cugir
Lacul Canciu

Lacul Oaşa
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au valenţe peisagistice deosebite, constituind oportunităţi în dezvoltarea
turismului de agrement;
Apeductul "Wasser Leine", construit în anul 1906 de către germani şi italieni –
oraşul Cugir.
2.8. Structuri de primire turistică
Turismul este o activitate cu tradiţie în zonă, având în
vedere obiectivele turistice existente, frumuseţea şi ineditul
peisajului montan. Modernizarea drumului DN 67C, până la
coada Lacului Oaşa, odată cu amenajarea Sistemului
hidroenergetic Sebeş, a facilitat accesul turiştilor spre partea
centrală a Munţilor Şureanu. Strămutarea Cabanei Oaşa

Cabana Oaşa

Mică pe malul lacului omonim, extinderea şi modernizarea acesteia a contribuit la dezvoltarea
drumeţiei montane, constituind un important punct de plecare spre Cabana Şureanu şi zona înaltă
Vf. lui Pătru–Şureanu.
2.8.1. Structurile de primire cu funcţiuni de cazare
Capacitatea de cazare reprezintă suportul pentru desfăşurarea diferitelor activităţi turistice,
dimensiunile şi distribuţia spaţială a unităţilor de primire turistică determină caracteristicile tuturor
celorlalte componente ale structurilor turistice şi implicit, amploarea fluxurilor turistice.
Deşi arealul analizat are o importanţă deosebită din punct de vedere turistic, structurile de
primire nu s-au dezvoltat pe măsura potenţialului existent şi nu au capacitatea necesară
valorificării acestuia.

Cabana Prislop
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Tabelul nr. 2.1

Capacitatea de cazare turistică în arealul Şugag – Cugir (2006)

TOTAL GENERAL

1* /
1 floare

neclasif.

Total

3* /
3 flori

2* /
2 flori

1* /
1 floare

neclasif.

Oraşul Cugir
Hotel Drăgana
Pensiunea Dronca
Pensiunea rurală Perla
Pensiunea urbană Rad
Camere de închiriat
Cabana Prislop (Uzina
Mecanică)1
Cabana Mistreţul (Uzina
Mecanică)1
Total

2* /
2 flori

Comuna Şugag
Pensiunea Valea
Mirajului
Cabana Oaşa
Cabana Şureanu veche
(MApN)
Cabana Şureanu nouă
(MApN)
Cabana Poarta Raiului
Tabăra Luncile Prigoanei
(Liceul Sportiv Sebeş)
Sediu Brigadă Silvică
Luncile Prigoanei
Total

3* /
3 flori

TIPURI DE UNITĂŢI DE
CAZARE TURISTICĂ

Categorie locuri

Total

Categorie unităţi

1

-

-

-

1

31

-

-

-

31

1

-

-

-

1

50

-

-

-

50

1

-

-

-

1

34

-

-

-

34

1

-

-

-

1

18

-

-

-

18

1

42

1

60

1

20

-

7

255

-

-

30
10
4
20
10

10
10

30

1
1

-

-

-

1
7

-

-

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
-

-

-

1

-

-

-

1

40

1

-

-

-

1

7

2

3

-

14

2

3

-

42
-

-

-

60
20

-

255

4
20
-

-

-

-

-

-

40

18

-

-

-

18

2

132

20

54

-

58

9

387

20

54

-

313

Sursa: prelucrarea datelor culese de pe teren

Astfel, în urma cercetărilor întreprinse în zonă (Tabelul nr. 2.1), se pot trage următoarele
concluzii:
¾ în momentul de faţă (2006) există la nivelul acestei zone 14 structuri de primire turistică,
cu un total de 387 locuri de cazare;
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Numarul unitatilor de cazare din zona, pe categorii de confort
(2006)

9

9

8
7
6
5
4
3
2

3

2

1
0
3*

2*

1*

neclasif.

¾ cea mai mare parte a unităţilor (9) şi a numărului de locuri (313) sunt neclasificate sau
le-a expirat certificatul de clasificare (Pensiunea Valea Mirajului). Acestora li se mai adaugă 3
unităţi cu un total de 54 de locuri clasificate la 2 stele / flori şi 2 unităţi cu 20 de locuri de cazare la
categoria 3 stele / flori. Astfel, din numărul total de locuri de cazare 80,9 % sunt neclasificate şi
doar 19,1 % sunt clasificate la 2 sau 3 stele / margarete;
Numarul locurilor de caz are din z ona, pe categorii de
confort (2006)
350
300

313

250
200
150
100
50

54
20

0
3*

2*

1*

neclasif.

¾ analizând distribuţia unităţilor şi a locurilor de cazare pe cele două localităţi din zonă se
observă că în fiecare dintre acestea sunt câte 7 unităţi de primire, cu 255 de locuri (65,9 %) în
comuna Şugag şi 132 locuri (34,1 %) în oraşul Cugir;

1

Informaţii de la Uzina Mecanică Cugir
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Repartitia locurilor de cazare pe cele doua localitati
din zona analizata

400
132

350
300

Cugir

250

Sugag

200

255

150
100
50
0
locuri

¾ cu toate că sunt mai multe locuri de cazare în comuna Şugag se observă faptul că toate
aceste locuri sunt neclasificate. În comparaţie cu acestea structura locurilor de cazare din oraşul
Cugir este mult mai diversificată: 58 locuri neclasificate (43,9 %), 54 locuri clasificate la 2 stele /
flori (40,9 %) şi 20 locuri clasificate la 3 stele / flori (15,2 %).
2.8.2. Structurile de primire cu funcţiuni de alimentaţie
Alături de baza de cazare, structurile de alimentaţie contribuie la dezvoltarea profilului
turistic al zonei şi la creşterea atracţiei turistice a acesteia.
În general, structurile turistice de alimentaţie sunt legate de structurile de cazare şi se
adresează atât turiştilor (turism de sejur sau aflaţi în tranzit), cât şi rezidenţilor, dar în zona
analizată în cele mai multe situaţii acestea sunt independente.
Datele preluate de pe teren au evidenţiat existenţa următoarelor unităţi de alimentaţie:

P.A.T. DOMENIUL SCHIABIL VALEA SEBESULUI, JUDETUL ALBA

MEMORIU GENERAL

REVIZIA 0

PAG. 24/79

TRANSCABLU s.r.l. Brasov - I.N.C.D.T. Bucuresti – SC URBAPLAN s.r.l. Bucureşti

Tabel nr. 2.2
Structuri de alimentaţie pentru turism
Nr.
crt.

Localitatea

Unitatea de alimentaţie

1. Restaurant Cabana Oaşa
2. Restaurant Tabăra Luncile Prigoanei
Total Şugag
1. Restaurant Pensiunea Rad
2. Restaurant Pensiunea Perla
3. Restaurant Pensiunea Dronca
4. Restaurantul Belvedere (hotel)
5. Restaurant Express SRL
6. Restaurant Felix
7. Restaurant IVET
8. Restaurant Corso
9. Restaurantul Belvedere
10. Restaurant Cabana Mistreţul
Total Cugir
TOTAL GENERAL

Şugag
Şugag
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir

Nr. locuri
la mese
50
80
130
25
40
50
100
50
100
50
100
30
100
645
775

Analizând structurile de alimentaţie din acest areal se observă:
¾ existenţa a 12 unităţi cu un total de 775 locuri la mese;
¾ dintre acestea în Şugag sunt doar 2 astfel de structuri (un restaurant la Cabana
Oaşa şi unul la Tabăra Luncile Prigoanei) cu un total de 130 de locuri, în timp ce în oraşul Cugir
există 10 structuri de alimentaţie cu un total de 645 locuri la mese;
Comparatie cazare - alimentatie în arealul Sugag - Cugir

cazare
Cugir

132

alimentatie

645

cazare
alimentatie

Sugag

cazare

alimentatie

255

1
130
0

100

200

300

400

500

600

700

¾ raportul dintre numărul locurilor la masă şi numărul locurilor de cazare este de 2,01
la nivel de zonă, ceea ce permite acoperirea cererii pentru acest tip de serviciu turistic. Dar,
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analizând fiecare dintre cele două localităţi se observă că valoarea acestui raport este de doar
0,51 pentru comuna Şugag şi 4,89 pentru oraşul Cugir, ceea ce reprezintă un pronunţat deficit de
locuri în alimentaţie la nivelul primei localităţi.
2.8.3. Structurile de primire cu funcţiuni de agrement
Structurile turistice cu funcţiuni de agrement reprezintă o componentă importantă şi bine
definită în cadrul activităţii de turism. Acestea au ca obiectiv crearea condiţiilor optime pentru
distracţie şi recreere, pentru petrecerea plăcută a timpului liber, fiind indispensabile pentru
realizarea unui turism modern şi în special pentru atragerea unor segmente importante de turişti.
Zona analizată este deficitară din punctul de vedere al ofertei privind acest tip de servicii,
nu deţine structuri de agrement amenajate cu destinaţie exclusivă pentru turism. Cele mai multe
amenajări sunt realizate în scop de recreere pentru localnici, dar ar putea fi folosite şi de către
turişti. Modalităţile de agrement şi recreere reprezentative în arealul studiat, sunt următoarele:
excursii pe traseele turistice marcate şi nemarcate, consacrate pentru drumeţia
montană, dar neomologate conform HG 77/2003 (vezi Anexa nr. 1);
plimbări în parcurile oraşului, cu alei, bănci şi locuri de joacă pentru copii;
Baza sportivă Arena Metalurgistul
Stadion Parc – în prezent în reabilitare
Zona de agrement Râul Mic
Agrement nautic şi pescuit sportiv pe lacurile de acumulare Oaşa, Tău Bistra şi Canciu.
Pe Râul Mic există o zonă rezidenţială unde sunt amenajate numeroase case de vacanţă cele mai multe ale localnicilor, Cabana Mistreţul (proprietatea Uzinei Mecanice Cugir), locuri de
picnic de-l lungul văii, toate formând ceea ce localnicii denumesc „zona de agrement Râul Mic”,
unde îşi petrec sfârşitul de săptămână.
În concluzie, în zona analizată nu există stricturi de primire turistică cu funcţiunea de
agrement, nici aferente structurilor de cazare existente şi nici independente.
2.9. Circulaţia turistică
Cea mai mare parte din societăţile de turism ce administrează structuri turistice din
localităţile analizate nu deţin evidenţe cu privire la sosirile turiştilor în zonă şi de aceea o analiză
riguroasă a indicatorilor ce caracterizează circulaţia turistică este dificil de realizat.
Cumulând toate informaţiile primite de la administratorii / proprietarii de structuri turistice din
zonă, s-au obţinut următoarele date:
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Tabelul nr. 2.3

Indicatorii circulaţiei turistice pentru structurile turistice analizate,
în intervalul 2003 - 2006
Indicator
Hotelul Drăgana (Cugir)
- Sosiri – total
- Înnoptări – total
Cabana Oaşa (Şugag)
- Sosiri – total
- Înnoptări – total
Cabanele Şureanu3, din care:
- Sosiri – total
- Înnoptări – total
Tabăra Luncile Prigoanei4
- Sosiri – total
- Înnoptări – total
Pensiunea Dronca (Cugir)
- Sosiri – total
- Înnoptări – total
Cabana Valea Mirajului (Şugag)
- Sosiri – total
- Înnoptări – total
TOTAL - turişti
TOTAL - înnoptări

2003

2004

2005

20062

1.139
2.349

1.202
2.731

1.144
2.465

1.034
2.026

100
4.500

280
1125

624
2.140

730
2.550

700
4.900

700
4.900

700
4.900

700
4.900

85
1.190

100
1.400

110
1.960

100
1.400

3
46

92
237

117
173

127
170

14
30
2.041
13.015

110
240
2.484
10.633

237
520
2.932
12.158

273
600
2.964
11.646

Sursa: prelucrarea datelor culese de pe teren

Pentru celelalte structuri de primire, ţinând cont şi de datele parţiale colectate (Tabelul nr.
2.3), s-a putut face o estimare a numărului de turişti care au frecventat aceste unităţi, pornind de la
următoarele ipoteze de lucru (pentru anul 2006):
⇒ capacitatea de cazare analizată: 1545 locuri;
⇒ gradul mediu de ocupare stabilit la circa 15 %;
⇒ durata medie de funcţionare: 300 zile/an şi 260 zile pentru 10 luni;
⇒ un sejur mediu de 2,1 zile-turist;
⇒ se apreciază că în ultimii ani numărul turiştilor a crescut cu un ritm mediu anual de 5 %.
Modul de calcul al indicatorului număr turişti este următorul

2

Date pana la 30 octombrie 2006
Informaţii preluate de la MApN – UM 11760 Sebeş
in această valoare nu sunt incluşi turiştii cazaţi pe perioada de vară în Tabără
5
Cabana Poarta Raiului, Sediu Brigadă Silvică Luncile Prigoanei, Pensiunea rurală Perla, Pensiunea urbană Rad,
Cabana Prislop, Cabana Mistreţul, Camere de închiriat (Cugir).
3
4
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Nr. turişti =

nr. locuri cazare x grad mediu de ocupare x nr. zile de functionar e
sejur mediu

Conform ipotezelor şi a modului de calcul prezentat, în anul 2006 (primele 10 luni), se
estimează că numărul de turişti cazaţi din această zonă, în unităţile pentru care nu avem date, a
fost de 2.860, iar înnoptările acestora au însumat 6.006 zile-turist.
În aceste condiţii numărul de turişti şi înnoptările acestora în perioada (2003-2006), pentru
unităţile pentru care nu avem date, se estimează astfel:
Tabelul nr. 2.4
Estimări cu privire la circulaţia turistică în arealul Cugir – Şugag,
în perioada 2003 – 2006 (pentru structurile turistice pentru care nu există date)
2003

2004

2005

20066

Turişti

2.850

2.993

3.143

2.860

Înnoptări

5.985

6.285

6.600

6.006

Pe baza acestor estimări, dar şi a datelor culese de la câteva structuri turistice de primire
(Tabelul nr. 2.3), se apreciază că circulaţia turistică totală în arealul analizat, în perioada 2003 –
2006 se prezintă în felul următor:
Tabelul nr. 2. 5
Estimări cu privire la circulaţia turistică în arealul Cugir – Şugag,
în perioada 2003 – 2006
Indicatori

2005

20067

Turişti

2.041

2.484

2.932

2.964

Înnoptări

13.015

10.633

12.158

11.646

Conform
estimărilor

Turişti

2.850

2.993

3.143

2.860

Înnoptări

5.985

6.285

6.600

6.006

Turişti

4.891

5.477

6.075

5.824

Înnoptări

17.906

16.110

18.758

17.652

3,66

2,94

3,09

3,03

Durata medie a sejurului

7

2004

Conform
datelor

TOTAL

6

2003

Estimări, până la 30 octombrie 2006
Estimări, până la 30 octombrie 2006
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Evoluţia circulaţiei turistice în arealul Cugir - Şugag, în perioada
2003 - 2006

20.000

18.758

17.906

17.652

16.110

18.000
16.000
14.000
12.000

Turişti

10.000
8.000
6.000

4.891

5.477

6.075

5.824

Înnoptări

4.000
2.000
0
2003

2004

2005

2006

Analizând circulaţia turistică pentru perioada 2003 – 2006 se pot trage următoarele
concluzii:
¾ numărul turiştilor sosiţi în zonă a crescut constant în această perioadă (mai puţin în anul

2006, dar pentru acest an sunt analizate doar primele 10 luni). Astfel, de la 4.891 turişti în anul
2003 s-a ajuns la 6.075 turişti în anul 2005 şi se estimează depăşirea acestui număr în anul 2006.
Ritmul mediu anual de creştere în perioada 2003 – 2005 a fost de 11,4 %;
¾ înnoptările acestora au avut o evoluţie fluctuantă, cu un ritm mediu anual de creştere de

doar 2,3 %, în perioada 2003 – 2005. Aşa cum se prezintă înregistrările pentru primele 10 luni ale
anului 2006, există premise să se depăşească nivelul înregistrat în anul 2005;
¾ diferenţa mare între ritmul de creştere al celor doi indicatori este dat de durata medie a

sejurului care a scăzut în ultima perioadă de la 3,66 în anul 2003 la 3,09 în anul 2005 şi 3,03 în
anul 2006;
¾ activitatea turistică în zonă are un puternic caracter sezonier, maximul fiind atins în

perioada 15 iunie – 15 septembrie, dar şi în perioada sărbătorilor de iarnă, în măsura în care
drumurile sunt circulabile;
¾ o mare parte din numărul de turişti este asigurat de seriile de elevi care sunt cazaţi în

Tabăra Luncile Prigoanei, de către seriile familiilor de militari cazate la cele două cabane ale MApN
(Şureanu veche şi Şureanu nouă) sau de muncitorii ce lucrează la Sistemul hidroenergetic Valea
Sebeşului (Cabana Oaşa – 2003).
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Având în vedere starea precară a structurilor specifice turismului (varietate, grad de confort,
oferta de servicii), numărul redus, dimensiunea şi structura acestora, se apreciază că fluxurile
turistice atrase în zonă pentru petrecerea vacanţei, şi implicit încasările din activitatea de turism,
sunt mult sub valoarea potenţialului turistic existent. Această stare de fapte, la care se mai adaugă
calitatea tehnică a drumurilor de acces, determină o dimensiune mult redusă a fluxurilor de turişti şi
implicit a fenomenului turistic, pentru o zonă de mare concentrare a resurselor turistice.
Pentru creşterea numărului de turişti atraşi, creşterea sejurului şi creşterea cheltuielilor
făcute de fiecare turist în parte, astfel încât turismul să devină o alternativă aducătoare de venituri
pentru populaţia locală, este necesară elaborarea unui program de dezvoltare a turismului la nivel
zonal, corelat cu strategia de dezvoltare a judeţului şi a Regiunii de Dezvoltare Centru, din care
face parte.
2.10. Alte activităţi economice

În zonă funcţionează mai multe societăţi comerciale, al căror obiect de activitate este de
prelucrare şi fabricaţie, de la armament până la produse alimentare şi de confecţii. Există şi un
număr redus de societăţi cu profil turistic, a căror ofertă se bazează pe servicii de cazare,
alimentaţie publică şi transport.
Lista principalilor agenţi economici care activează în oraşul Cugir este prezentată în tabelul
următor.
Tabelul nr. 2.6
Lista agenţilor economici din zona Cugir - Şugag
Nr.
Agentul economic
crt.
1. STAR TRANSMISSION CUGIR S.R.L.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obiectul de activitate

prelucrări mecanice
prelucrări mecanice, arme şi
S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.
muniţie, maşini de spălat
S.C. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR prelucrarea lemnului, prelucrări
mecanice, mobilier, comerţ
S.A.
S.C. FABRICA DE ARME S.A.
fabricare armament şi muniţie
S.C. NOVA MODUL S.R.L.
prelucrări mecanice
S.C. MOULD S.R.L.
prelucrări mecanice
S.C. LIAL MEC S.R.L.
prelucrări mecanice
confecţii textile, comerţ şi
S.C. SOCOM-ŞURIANU S.A.
alimentaţie publică
Prelucrarea lemnului (panouri,
obiecte de mobilier, ambalaje,
S.C. BETACON S.R.L.
uşi şi ferestre)
exploatare şi prelucrarea
S.C. COMARNIC S.R.L.
lemnului
S.C. SIDEROM S.R.L.
prelucrarea lemnului (mobilă)
S.C. MOBITALIA S.R.L.
prelucrarea lemnului (mobilă)
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Nr.
crt.

Agentul economic

10. S.C. TÂMPLĂRIA ARIEŞUL
11. S.C. SIMI S.R.L.
12. S.C. LAM TRANS S.R.L.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

S.C. ELIT S.R.L.
S.C. GECO STAR SRL
S.C. LEORDINA SRL
S.C. FINNOTEX SRL
S.C. FINNO CONS SRL
S.C. INTERNAŢIONAL TURIST SRL
S.C. Dronca SRL
Pensiune turistică "RAD"
Pensiune turistică "Perla"
Pensiunea turistică Valea Mirajului

Obiectul de activitate

Localitatea

exploatare şi prelucrarea
lemnului
depozit en-gros, transport de
marfă, transport turism intern şi
internaţional
transport local, judeţean şi
interjudeţean
produse şi preparate din carne
produse şi preparate din carne
produse şi preparate din carne
producere confecţii textile
prelucrarea lemnului (mobilier)
turism - hotelărie
turism – cazare, alimentaţie
turism – cazare, alimentaţie
turism – cazare, alimentaţie
turism – cazare, alimentaţie

Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Cugir
Şugag

Activitatea economică a comunei Şugag are la bază ocupaţia principală a locuitorilor şi
anume:
•

agricultura în exploataţii individuale

•

creşterea animalelor (ovine, bovine), în fermele individuale

•

prelucrarea lemnului.

Pe raza comunei funcţionează: 15 Societăţi comerciale, 14 Asociaţii familiale, 45 Persoane
fizice autorizate .
Societăţile comerciale (15) au ca profil economic:
comerţ şi alimentaţie publică
prestări servicii
industrie alimentară (abator, laborator preparate carne)
prelucrarea lemnului, confecţii mobilă
transport marfă, transport persoane
construcţii hidrotehnice (SC Hidroelectrica SA - Sucursala Sebeş).
Asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate au ca obiect de activitate agroturismul,
morăritul, transportul de marfă, prelucrarea lemnului, meşteşuguri (dulgherie, pictură pe sticlă),
comerţ, servicii.
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2.11 Unele aspecte privind populaţia şi forţa de muncă

În prezent populaţia celor două UAT analizate totalizează puţin peste 30.000 locuitori,
dintre care 27679 în Cugir şi 3073 în Şugag (date INSSE – 2003, "fişa localităţii"). Scăderea
populaţiei în intervalul 1992-2002, în cele 2 UAT poate fi apreciată drept dramatică. Conform
datelor de recensământ din 2002, populaţia oraşului Cugir scăzuse la 259778, cu cca. 20% mai
mică decât în 1992. Şugagul scăzuse cu cca. 1000 de locuitori, de la 4258 în 1992 la 3239 în
2002, reprezentând doar 76% din populaţia anului 1992.
În lipsa unor informaţii şi studii demografice, se poate aprecia totuşi că principala cauză a
scăderii populaţiei a reprezentat-o migraţia populaţiei pe fondul proceselor de restructurare
economică şi reducerii substanţiale a numărului de locuri de muncă din industrie. În 2003, datele
statistice indicau un număr de cca. 7000 de salariaţi în industria prelucrătoare, reprezentând
probabil cca. 35-40% din populaţia activă (în 1997, numărul locurilor din industrie depăşea cifra de
15.000).
Evoluţia populaţiei în intervalul 1930 – 2002 poate fi observată în tabelul de mai jos:

Cugir
Şugag

1930
6.670
2.216

1956
11.755
3.087

1966
18.224
3.697

1977
26.773
6.925

1992
31.877
4.258

1997
30.752
3.347

2002
25977
3239

2003
27679
3073

Se poate remarca faptul că Şugagul a revenit la dimensiunile din 1956, după ce în 1977 se
apropia de cca. 7000 locuitori (desigur o situaţie conjuncturală, determinată de lucrările
hidrotehnice de pe râul Cugir, executate în deceniile 8 şi 9), în timp ce Cugirul revine la o situaţie
comparabilă cu cea din anii '70. După o perioadă în care, între 1956 şi 1992, populaţia oraşului
Cugir a crescut de aproape 3 ori, Cugirul fiind pentru o bună perioadă de timp, al doilea oraş din
judeţ, ca mărime, în ultimii 14 ani, populaţia oraşului s-a redus constant, Cugirul fiind azi depăşit de
Aiud şi de Şebeş, şi ocupând locul IV în judeţ după populaţie.
Trebuie de asemenea subliniat faptul că atât oraşul Cugir cât şi comuna Şugag cuprind un
număr mare de sate aparţinătoare, 7, respectiv 6, cu populaţii sub 500 de locuitori, cu excepţia
satelor Vinerea din Cugir (sat aflat pe CF secundară ce leagă Cugir de magistrala CF ce trece la
nord de oraş şi cu acces rapid la DN7) şi Dobra din Şugag (sat care este de altfel contopit practic
cu satul reşedinţă şi cu acces direct din DN67C). Majoritatea acestor sate sunt de tip risipit, nu au
un intravilan bine definit şi cunosc scăderi constante de populaţie, cu excepţia satului Mărtinie,
situat la nord de Şugag şi cu acces direct din DN67C.

8

Conform datelor Primăriei Cugir, populaţia oraşului este de 25950 locuitori, dintre care 13500 activi
(www.primariacugir.ro).
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O bună parte dintre aceste sate, lipsite în general de reţele tehnico-edilitare şi de dotări
social – culturale au sub 100-150 de locuitori, sau chiar sub 50 de locuitori. Evoluţia acestora în
intervalul 1930 – 1992 poate fi urmărită în tabelele de mai jos.

Cugir
1.Cugir
2.Bocşitura
3.Bucuru
4.Călene
5.Feţeni
6.Goaşele
7.Mugeşti
8.Vinerea

1930
6.670
4.474

2.196

1956
11.755
8.257
144
200
260
241
60
204
2.389

1966
18.224
14.791
55
164
127
182
50
206
2.649

1977
26.773
23.206
33
158
127
113
43
265
2.828

1992
31.877
28.780
87
141
121
119
37
152
2.440

1977
6.925
799
620
484
1.760
177
479
606
606

1992
4.258
1.317
456
302
1.096
138
536

Sursa: PATJ Alba 2000

Şugag
1.Şugag
2.Arţi
3.Bîrsana
4.Dobra
5.Jidoştina
6.Mărtinie
7.Oaşa
8.Tău-Bistra

1930
2.216

1956
3.087
593
726
692
383
202
370

121

1966
3.697
556
771
636
516
185
380
200
453

413

Sursa: PATJ Alba 2000

2.12. Sinteza analizei şi disfuncţionalităţi.

Cele două UAT analizate, se află în sudul judeţului Alba, într-o zonă cu valoroase elemente
de cadru natural, cu un mediu puţin poluat şi peisaje de mare frumuseţe. Teritoriul de cca. 600
kmp este în cea mai mare parte acoperit de păduri (peste 72%) şi păşuni (19%), favorizând
dezvoltarea unei economii bazate pe creşterea animalelor şi prelucrarea lemnului.
Sectorul prelucrător s-a dezvoltat în nordul zonei, în oraşul Cugir, oraş pentru care
dezvoltarea industrială a început de timpuriu, la sfârşitul sec. al XVIII-lea, odată cu primele
cuptoare de prelucrare a fierului adus din zona Munţilor Poiana Rusca. Activitatea metalurgică s-a
dezvoltat în sec. al XIX-lea, iar conectarea la un traseu magistral de CF a favorizat dezvoltarea
Cugirului ca important centru industrial în sec. XX. Pe lângă metalurgie s-au dezvoltat activităţi
industriale legate de producţia de armament, maşini-unelte, aparate de precizie, utilaje casnice

P.A.T. DOMENIUL SCHIABIL VALEA SEBESULUI, JUDETUL ALBA

MEMORIU GENERAL

REVIZIA 0

PAG. 33/79

TRANSCABLU s.r.l. Brasov - I.N.C.D.T. Bucuresti – SC URBAPLAN s.r.l. Bucureşti

(maşini de cusut) ş.a. După 1989, activităţile industriale se restrâng considerabil, reducând
semnificativ ponderea acestui sector în viaţa economică a zonei, cu efecte grave şi în plan social.
Sectorul energetic s-a dezvoltat, odată cu primele amenajări hidro-energetice pe Râul Mic,
la începutul sec. XX. Bogatele resurse de apă din zonă şi amenajările hidro-electrice, de pe Valea
Cugirului şi Valea Şebeşului, fac din producţia de energie electrică o ramura economică importantă
a zonei şi în prezent.
În ultimii ani, dezvoltarea turismului în forme noi, diversificate şi valorificarea potenţialului
etno-cultural al zonei reprezintă principalele alternative la o economie bazată pe activităţi
industriale, azi în declin.
Accesibilitatea zonei este relativ bună, atât dinspre nord, prin Cugir, cât şi dinspre sud, din
direcţia DN 67C şi a lacului Oaşa.
Principalele probleme ale zonei studiate pot fi identificate în domeniul economic, social, al
infrastructurii şi reţelelor de aşezări. Acestea pot fi enumerate pe scurt, astfel:
•

În domeniul economic: declinul industriilor tradiţionale şi revenirea la o economie
pastorală.

•

În domeniul socio-demografic: scăderea populaţiei, combinată cu migraţia anumitor
segmente socio-profesionale şi şomaj.

•

În domeniul echipării: calitate slabă a drumurilor judeţene şi comunale şi lipsa
echipamentelor tehnico-edilitare în majoritatea satelor aparţinătoare.

•

În ceea ce priveşte reţeaua de localităţi se remarcă drept principală problemă, forma
risipită a celor mai multe dintre satele aparţinătoare, cu consecinţe grave asupra
nivelului de echipare şi a accesibilităţii şi riscul de depopulare al satelor mici, sub
200 de locuitori.

În concluzie, populaţia şi activităţile celor două UAT analizate se concentrează punctual în
partea de nord a teritoriului în arealele Cugir-Vinerea şi Şugag-Dobra-Mărtinie, în care se
grupează peste 90% din populaţia zonei şi unde se află şi majoritatea echipamentelor tehnice şi
socio-culturale. Accesul în cea mai mare parte a teritoriului administrat de cele două primării este
în general dificil, defavorabil unei gestiuni şi valorificări eficiente şi neatractiv pentru turişti.
Desigur, accesibilitatea redusă a peste 90% din teritoriu, inclusiv a zonei Şureanu cu
potenţial de dezvoltare a domeniului schiabil şi a sporturilor de iarnă, are avantajul conservării
elementelor de cadru natural, dar dezavantajul unei slabe valorificări a potenţialului existent şi
implicit a renaşterii economiei locale.
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Administrarea ineficientă a teritoriului este reflectată şi în calitatea slabă a strategiilor de
dezvoltare spaţială existente, exprimate la nivelul unor Planuri urbanistice generale, elaborate în
anii '95-97, incomplete sub aspectul informaţiilor, neactualizate şi lipsite de planuri de
implementare şi monitorizare. În prezent, se remarcă întocmirea unei strategii de dezvoltare pentru
etapa 2006-2013.
Cadrul natural atractiv, mediul curat şi probabil preţul redus al terenurilor, determină
unele dezvoltări relativ spontane, în ultimii ani în zone precum Luncile Prigoanei şi Lacul
Oaşa. Astfel de zone, precum şi zona "Poarta Raiului", oferă potenţial pentru dezvoltarea şi
activităţilor turistice.

Evaluarea potenţialului de dezvoltare şi principalele disfuncţii, în forma SWOT /TSOP
(puncte tari, slăbiciuni, oportunităţi, pericole) poate fi exprimată sintetic astfel:

PUNCTE TARI (strengths)

OPORTUNITĂŢI (opportunities)

Cadrul natural cu peisaje şi rezervaţii naturale

Programul naţional "schi în Carpaţi", care

valorase

include dezvoltarea zonei Şureanu – Poarta

Climat montan favorabil turismului şi sporturilor

Raiului printre priorităţi

de iarnă

Programul Operaţional Regional 2007-2013,

Factori de mediu neafectaţi de poluare

care are printre domeniile prioritare,

Resurse importante de apă potabilă
Resurse silvo – pastorale semnificative
Fond cinegetic valoros

finanţabile şi turismul
Planul Naţional pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală, cu componente pentru
sprijinirea dezvoltării agriculturii, spiritului

Conectivitate bună în nord (Cugir – acces la CF

antreprenorial şi diversificării economice

şi Drum european) şi în sud – est (zona Oaşa –

precum şi pentru implementarea de strategii

acces la DN)

de dezvoltare (prin componenta LEADER)

Amenajări hidrotehnice – potenţial energetic şi

Prevederile PATN – secţiunea I, căi de

turistic

comunicaţii – autostradă, CF cu viteză sporită

Dezvoltarea de noi infrastructuri pentru turism

la cca. 50-60km de zona Şureanu, aeroport

(pensiuni, cabane)

internaţional în zona Alba – Iulia şi

Creşterea circulaţiei turistice în ultimii 3 ani

amenajarea cursului Mureşului ca zonă

Valori etno-culturale şi monumente istorice în
arealul limitrof

P.A.T. DOMENIUL SCHIABIL VALEA SEBESULUI, JUDETUL ALBA

navigabilă, până la Alba – Iulia
Existenţa unei strategii de dezvoltare a

MEMORIU GENERAL

REVIZIA 0

PAG. 35/79

TRANSCABLU s.r.l. Brasov - I.N.C.D.T. Bucuresti – SC URBAPLAN s.r.l. Bucureşti

Oraşului Cugir pentru etapa 2007-2013 şi a
unui portofoliu de proiecte
Dezvoltarea altor domenii pentru schi în
vecinătatea zonei: Parâng, Straja, Valea
Latoriţei, Jina, Păltiniş precum şi în nordul
judeţului Alba (Arieşeni, Zlatna etc.)

SLĂBICIUNI (weaknesses)

PERICOLE (threats)

Declinul activităţilor economice industriale şi

Competiţia economică a arealelor învecinate

dependenţa de o economie de tip agro-pastoral

pe domenii concurente (producţie agricolă,

Gradul redus de modernizare al drumurilor

agro-turism)

judeţene şi comunale de pe teritoriul celor două

Migraţia externă – factor de atracţie pentru

UAT

populaţia aptă de muncă şi pentru cei cu

Calitatea necorespunzătoare a drumurilor

studii superioare

forestiere din zona montană, impracticabile în

Lipsa unei strategii de dezvoltare economică

sezonul rece şi pe ploaie

locală, comună a celor două UAT

Structura risipită a majorităţii satelor

Lipsa resurselor de co-finanţare a proiectelor

aparţinătoare, care face dificilă echiparea şi

eligibile pe Fonduri Structurale

dotarea lor corespunzătoare

Lipsa de reglementări favorabile stabilizării

Nivelul redus de echipare tehnico-edilitară şi

populaţiei

socio-culturală a majorităţii celor 13 sate

Lipsa de reglementări favorabile dezvoltării

aparţinătoare

sectorului IMM

Slaba întreţinere a traseelor turistice şi a

Lipsa de reglementări favorabile dezvoltării

marcajelor

de activităţi turistice

Calitatea scăzută a infrastructurii de cazare

Lipsa măsurilor de protecţie şi conservare a

turistică (majoritatea neclasificate)

patrimoniului natural şi construit

Calitatea scăzută a serviciilor pentru turism
Capacitatea redusă a administraţiilor locale de a
gestiona teritoriul (strategii de dezvoltare
spaţială vechi de peste 10 ani şi neactualizate,
lipsa unor planuri de acţiune etc.)
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CAPITOLUL III - PROPUNERI DE AMENAJARE ŞI DEZVOLTARE
3.1. Prevederi ale secţiunilor PATN

Judeţul Alba este traversat de căi de comunicaţii care fac parte din coridorul IV
paneuropean9. Acest coridor leagă centrul Europei (zona de est a Germaniei) de estul şi sudul
continentului, până la Istanbul şi Salonic. O bună parte a acestui coridor, care cuprinde atât trasee
rutiere cât şi feroviare traversează teritoriul României de la vest la sud şi est.

Reţeaua celor 10 coridoare paneuropene (www.mt.ro)

Conform prevederilor PATN – secţiunea I, Căi de comunicaţii10 coridorul IV paneuropean va
traversa nordul judeţului Alba, la cca. 50-60km de zona de dezvoltare turistică din sudul judeţului
(zona Şureanu) pe traseul DN1 /E81 – DN7 /E68 şi a magistralei CF Arad – Deva – Sibiu – Braşov
– Ploieşti – Bucureşti. Aceste trasee sunt cuprinse în programul UE de realizare a unui sistem
integrat de reţele rutiere şi feroviare, sistemul TEN11 (Trans-European Network).
Trebuie subliniat faptul că în conformitate cu prevederile legii recente de aprobare a PATN –
secţiunea I, un nou aeroport va fi construit în zona Alba-Iulia, iar cursul Mureşului va fi navigabil pe
zona Arad, Deva, Alba – Iulia.
9

Coridoarele pan-europene de transport au fost stabilite în cadrul reuniunilor din Creta (1994) şi Helsinki
(1997), reprezentând principalele rute central şi est-europene care necesită investiţii semnificative până în
2004-2010. Aceste coridoare au fost luate în considerare în reţeaua TEN-T a Uniunii Europene.
10
11

Legea 363 /2006 de aprobare a Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I Reţele de transport.
Traseul rutier este nr. 7, iar cel feroviar este nr. 22 (http://ec.europa.eu/ten/transport/).
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Prin urmare zona de dezvoltare turistică Cugir – Şugag şi a domeniului schiabil Şureanu va
fi în anii următori accesibilă şi relaţionată cu sistemele de transport europene, pe toate căile
de comunicaţie: rutiere, feroviare, aeriene şi fluviale.

Sistemul TEN-T şi traseele 7 şi 22
(www.ec.europa.eu/ten/transport/)

Propuneri PATN Secţiunea I –
2006: aeroporturi şi porturi
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Zona Cugir – Şugag şi domeniul schiabil
Şureanu se află de asemenea plasate în
vecinătatea unor arii urbane cu importante
concentrări de populaţie, precum zona
Sibiului la est, culoarul Mureşului la nord şi
Depresiunea Petroşani la sud, după cum se
poate observa şi în imaginea alăturată
(extras din PATN – Secţiunea IV, Reţeaua
de localităţi – legea 351 /2001).

Zona Şureanu

Zona studiată, aflată în sudul judeţului Alba este amplasată şi în vecinătatea unor
importante arii naturale şi construite, clasificate drept arii de importanţă naţională, conform
Secţiunii III a PATN – zone protejate, naturale şi construite.
Astfel arealul Cugir – Şugag se află în vecinătatea unor parcuri naţionale sau naturale precum
Grădiştea Muncelului – Cioclovina, Apuseni, Retezat, Cozia, dar şi a unor zone cu o concentrare
foarte mare de monumente istorice precum arealele din jurul municipiilor Alba-Iulia, Deva, Sibiu,
Cluj-Napoca, Târgu-Jiu, Râmnicu-Vâlcea.
La vest şi la est de zona studiată se află de asemenea arii de concentrare a unor
monumente istorice aflate în patrimoniul UNESCO, precum bisericile fortificate din Transilvania şi
cetăţile dacice din Munţii Orăştie (a se vedea cartogramele de mai jos).
În concluzie arealul domeniului schiabil Şureanu se află în vecinătatea unor importante arii
de atracţie turistică şi culturală, la distanţe de 2-4 ore.
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Munţii Apuseni

Grădiştea Muncelului - Cioclovina
Retezat

Cozia

Situri săteşti cu biserici fortificate
Fortificaţii dacice din zona Munţilor Orăştie

Imagini din PATN – Secţiunea III,
aprobată prin legea 5 /2000

Din punct de vedere al riscurilor naturale, aria Cugir – Şugag este plasată conform Secţiunii V a
PATN – Zone de risc natural (aprobată prin legea 575 /2001), în arii cu cantităţi mari de precipitaţii
şi risc sporit la inundaţii datorită revărsărilor de cursuri şi a scurgerilor pe torenţi.
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PATN – Secţiunea V, aprobată
prin legea 575 /2001. Ariile cu
raster dublu indică teritorii
administrative cu risc de
inundabilitate.

Din punct de vedere al potenţialului turistic, zona Cugirului este apreciată în cadrul PATN –
Secţiunea V (varianta 2001 – neaprobată încă), drept un areal cu potenţial turistic deosebit,
complex şi de mare valoare, dar afectat de probleme socio-economice.

PATN – Secţiunea VI, turism, secţiune aflată
în curs de revizuire. Zona nr. 16 este zona
Cugir, iar culoarea verde închis, reprezintă
arii cu potenţial turistic deosebit.

În concluzie, secţiunile PATN, plasează zona Cugir – Şugag şi masivul Şureanu în arii cu
potenţial deosebit de dezvoltare, beneficiind de resurse ale cadrului natural şi construit
deosebit de valoroase, de o accesibilitate bună şi conectivitate sporită, în perspectivă, la
trasee de interes european. Totodată se remarcă faptul că teritoriul respectiv este afectat de
riscuri la inundaţii şi de probleme complexe economico-sociale, precum scăderea
populaţiei şi şomaj pe fondul proceselor de restructurare economică.
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3.2 Prevederi ale PATJ Alba şi ale PDR Centru

Principalele aspecte identificate în PATJ Alba – 1999 sunt reflectate în imaginile de mai jos:

Din punct de vedere economic, sudul
judeţului Alba, respectiv zona CugirŞugag reprezintă o zonă cu profil
pastoral, în care oraşul Cugir are un rol
de centru de polarizare zonală,
prioritar pentru dezvoltarea de activităţi
secundare şi terţiare. Estul zonei,
respectiv Valea Sebeşului este definit
drept o zonă cu potenţial climateric şi
turistic, cu importante zone protejate,
cu valoare ecologică, peisagistică,
naturală. "Valea Sebeşului" este
încadrată alături de zonele Alba-Iulia,
Apuseni şi Valea Târnavelor, între
zonele de importanţă prioritară pentru
lucrări de "restaurare, consolidare,
conservare, valorificare a MI şi pentru
reabilitarea construcţiilor,
echipamentelor şi infrastructurii.

Din punct de vedere al reţelei de
localităţi zona de studiu este separată
din punct de vedere al ariilor de
influenţă. Cugir reprezintă un centru de
influenţă pentru zona de sud-vest a
judeţului (comunele Blandiana, Ceru
Băcăinţi, Şibot, Săliştea), în timp ce
Şebeşul acoperă jumătatea de sud-est
a judeţului, respectiv 8 comune printre
care şi Şugag.
În ceea ce priveşte echiparea, dotări
de învăţământ, sănătate, cultură şi
sport-agrement se propun numai în
Cugir.
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Din punct de vedere al căilor de
comunicaţie PATJ Alba, cuprinde o
listă detaliată de propuneri de
reclasare a unor drumuri forestiere şi
de exploatare în drumuri comunale sau
judeţene şi a unor drumuri comunale în
drumrui judeţene, inclusiv în zona
Cugir-Şugag, în scopul îmbunătăţirii
circulaţiei şi comunicării cu localităţile
mici şi izolate sau pentru asigurarea
accesului în zone de interes turistic.
Sub aspectul modernizării unor
sectoare de drum sunt de reţinut
prevederile referitoare la DJ 704 Cugir
- Cabana Prislop - limita judeţului
Hunedoara, pe lungimea de 35km şi
DJ 106 E - Şugag (DN 67 C) - Dobra limita judeţului Sibiu, pe lungimea de
4,3km. În ceea ce priveşte transportul
feroviar şi aerian sunt preluate
prevederile PATN – Secţiunea I /1996.

Din punct de vedere al potenţialului
hidro-energetic şi echipării tehnicoedilitare, prevedrile PATJ Alba
identifică disfuncţiile din zona Cugir –
Şugag şi propune măsuri de
intervenţei etapizate, între 1999-2005
şi 2005-2010. Pentru oraşul Cugir sunt
prevăzute lucări de modernizare
modernizare şi extindere a reţelei de
canalizare şi a staţiei de epurare în
etapa a II-a, iar pentru Şugag sunt
preconizate investiţii în sistmele de
alimentare cu apă, canalizare şi
epurare a apelor uzate. Nu sunt
prevăzute investiţii în satele
aparţinătoare cu excepţia satului
Vinerea (Cugir).

P.A.T. DOMENIUL SCHIABIL VALEA SEBESULUI, JUDETUL ALBA

MEMORIU GENERAL

REVIZIA 0

PAG. 43/79

TRANSCABLU s.r.l. Brasov - I.N.C.D.T. Bucuresti – SC URBAPLAN s.r.l. Bucureşti

Din punct de vedere al alimentării cu
gaze naturale şi energie termică nu
sunt prevăzute investiţii în zona
studiată, cu excepţia lucrărilor de
reabilitare a sistemuli de încălzire din
oraşul Cugir. Singurele localităţi care
sunt concetate la sdistemul de
alimentare cu gaze naturale sunt Cugir
şi Vinerea.

Din punct de vedere al alimentării cu
energie electrică, principalele
disfuncţionalităţi constate la data
elaborării PATJ Alba erau legate de
satele parţial electrificate din Cugir
(Bucuru, Bocţitura, Feţeni, Goaşele) şi
Şugag (Şugag, Bârsana, Jidostina,
Tău Bistra). PATJ cuprinde propuneri
conectare la reţeaua electrică a celor
cca. 80 de gospodării din Cugir şi a
celor cca. 200 de gospodării din
comuna Şugag.
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Din punct de vedere al riscurilor
naturale şi tehnologice, zona Cugir –
Şugag nu ridică probleme deosebite,
cu excepţia gropii de gunoi a oraşului
Cugir, situată pe malul râului Cugir.
Prin PATJ se propune realizarea de
gropi ecologice atât la Cugir cât şi la
Şugag. Riscurile naturale sunt însă
prezente şi diverse pe teritoriul
analizat. Caracteristicile acestor riscuri
naturale pot fi urmărite în tabelul de
mai jos:

Teritoriul

Fenomen fizico-geologic
- alunecări de teren
∗
cca 5 ha
- eroziuni de maluri
∗
cca 3 km

Cugir

- dislocări de stânci, căderi
de pietre
- văi torenţiale
∗
cca 50 ha
- zone inundabile
∗
cca 160 ha

- alunecări de teren
∗
cca 10 ha

Şugag

- eroziuni de maluri
∗
cca 2 km
- dislocări de stânci, căderi
de roci
- văi torenţiale
∗
cca 30 ha
- zone mlăştinoase
∗
cca 10 ha

Zone de risc - Fenomene fizico-geologice
Localizare
Propuneri pentru combaterea fenomenului
- studii geotehnice şi hidrogeologice
- versant drept p. Buşchi
- evitarea de excavaţii la baza versanţilor
- versant estic str. Ion Creangă
- ziduri de sprijin
- lucrări de apărare a malurilor
- râul Mic
- regularizări de curs
- râul Mare
- îndiguiri
- râul Cugir
- refaceri de poduri
- ancoraje
- râul Mic şi râul Mare în zonele amonte
- plase metalice
- Valea Buşchi
- decolmatarea şi adâncirea văilor
- Valea Gruşeviţa (cartier Roghini)
- corectarea cursului văilor
- afluenţii torenţiali ai văilor r. Cugir, r. Mic, V.
- ruperi de pantă
Boşorogu
- împăduriri
- decolmatarea şi adâncirea albiei
- Valea Cugir - între Cugir şi Şibot
- îndiguire
- zona Mărtinie (Valea Mărtinie - versant sud
estic)
- studii geotehnice şi hidrogeologice
- zona Şugag - Valea Groseştilor - dealu
- evitarea de excavaţii la baza versanţilor
Titiana versant estic
- corectări de pantă
- zona Tău Bistra dealul Mida versant nord- ziduri de sprijin (pe Valea Groseştilor)
nord-estic
- dealul Balele versant estic
- râul Sebeş
- lucrări de apărare a malurilor
- Valea Dobra - pe cursul inferior
- regularizări de curs
- Valea Mărtinie - pe cursul superior
- îndiguiri
- ancoraje
- pe DJ 67 C
- plase metalice
- ziduri de sprijin
- afluenţii torenţiali (din cursul superior) a
- decolmatarea şi adâncirea văilor
văilor: Sebeş; Mărtinie, Groseşti, Miraşului,
- regularizări de curs
Dobra, Gîrciog, Prigoanei
- ruperi de pantă
- corectări de curs
- Valea Prigoanei - în zona satului de vacanţă
- captări de izvoare

Sursa: PATJ Alba, 1999.
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Ca probleme generale, în PATJ Alba
– 1999 sunt identificate următoarele
aspecte, pentru zona Cugir-Şugag:
- oraşul Cugir este o zonă cu
probleme economice, datorită
proceselor de restructurare, având
un nivel ridicat al şomajului; de
altfel în 2000, Cugirul a fost
declarat zonă defavorizată,
beneficiind de anumite facilităţi
fiscale pentru firme, până în 2004;
- probleme de echipare tehnicoedilitară (Cugir) şi depozitarea
deşeurilor menajere (Cugir,
Şugag);
- probleme de protecţia
patrimoniului natural şi construit
- necesitatea reabilitării sectorului
de drum judeţean DJ 704, între
Oaşa şi Poarta Raiului – Şureanu.

În ceea ce priveşte dezvoltarea turismului, PATJ Alba constată "discrepanţa între
potenţialul turistic al judeţului şi capacitatea redusă de reţinere a turiştilor" şi stipulează necesitatea
unui program de dezvoltare a sectorului "turism". În PATJ se pune accentul pe dezvoltarea cu
prioritate a zonei municipiului Alba – Iulia şi a Munţilor Apuseni, în special zona Arieşeni –
Întregalde12. În paralel cu dezvoltarea acestor zone sunt menţionate şi altele, printre care şi zona
Văii Sebeşului, "prin valorificarea potenţialului turistic al Munţilor Sebeş şi a lacurilor de acumulare
în cadrul unei staţiuni climaterice posibil a fi realizată pe malul lacului Oaşa"13. Este menţionat
de asemenea arealul de la Luncile Prigoanei unde "există un amplasament deosebit de favorabil
pentru realizarea unui complex turistic"14.

12

PATJ Alba, 1999 – vol. IV.
Idem PATJ.
14
Idem PATJ.
13
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Planul de dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2007-2013, realizează o analiză

detaliată a regiunii şi a celor 6 judeţe componente (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi
Sibiu) şi propune o strategie de dezvoltare pentru perioada de referinţă cu obiective, priorităţi şi
măsuri. Turismul ocupă un loc important în strategia regională, fiind una dintre cele 7 măsuri
preconizate. Planul identifică o serie de slăbiciuni în domeniul turismului precum:
-

slaba valorificare a resurselor turistice din regiune

-

slaba dezvoltare a reţelelor tematice

-

calitatea scăzută a serviciilor şi informaţiilor turistice

-

lipsa programelor şi resurselor financiare pentru protejarea patrimoniului

-

durata redusă a şederii turiştilor şi indicele scăzut de utilizare a capacităţilor turistice

-

infrastructura turistică nemodernizată şi cu dotare necorespunzătoare

-

investiţii reduse în tehnologiile de protecţia mediului

-

lipsa unui produs turistic definit la nivel regional

PDR defineşte următoarele obiective generale şi specifice:
Obiectivul general al PDR Centru este: "utilizarea eficientă a tuturor resurselor
fizice şi umane, în scopul dezvoltării unei economii performante în corelaţie cu
conservarea mediului şi a patrimoniului, care să ducă pe termen lung la armonizarea
coeziunii economice şi sociale la nivelul Regiunii Centru".
Obiectivele specifice sunt:
1.

Îmbunătăţirea generală a calităţii transportului regional cu respectarea condiţiilor de protecţia
mediului;

2. Creşterea prosperităţii locuitorilor regiunii prin dezvoltarea IMM şi crearea de noi locuri de
muncă;
3.

Creşterea rolului turismului în economia regiunii prin investiţii directe, promovare şi
îmbunătăţirea serviciilor turistice;

4.

Creşterea nivelului de trai al locuitorilor de la sate prin diversificarea activităţilor economice
în condiţiile conservării patrimoniului natural şi istoric;

5.

Ridicarea performanţelor economice prin sprijinirea cercetării, a transferului de
tehnologie şi dezvoltarea reţelelor informaţionale pentru afaceri;

6.

Reducerea şomajului prin îmbunătăţirea angajării şi a adaptabilităţii forţei de muncă,
promovarea oportunităţilor egale, îmbunătăţirea pregătirii şi combaterea excluziunii sociale.

7.

Reducerea disparităţilor prin dezvoltarea centrelor urbane din regiune

8. Priorităţile
Dezvoltarea
şi încurajarea
PDR
se referăcreării
la de parteneriate în domeniul cercetării şi inovării tehnologice

1. Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale (transport, mediu, reabilitare urbană, utilităţi
publice, infrastructură socială - şcoli, spitale etc.)
2. Sprijinirea afacerilor
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3. Dezvoltarea turismului
4. Dezvoltare Rurală
5. Cercetare, inovare tehnologică şi crearea societăţii informaţionale
6. Creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale
7. Dezvoltare urbană durabilă
În domeniul turismului PDR propune următoarele măsuri:
¾ Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural;
¾ Dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei turistice;
¾ Îmbunătăţirea serviciilor în turism.

Aceste măsuri au în vedere acţiuni de modernizare şi reabilitare a infrastructurii specifice,
îmbunătăţirea bazelor sportive şi de agrement, îmbunătăţirea serviciilor de informare, promovarea
produsului turistic prin participare la târguri de turism, seminarii, congrese, creşterea competitivităţii
firmelor din turism, formarea unei pieţe a serviciilor turistice şi sprijinirea parteneriatului publicprivat.
Integrarea europeană şi accesul la Instrumentele Structurale ale UE, reprezintă o
oportunitate pentru dezvoltarea economico-socială a României şi a regiunilor ei. Turismul
reprezintă o prioritate în POR (Programul Operaţional Regional), ale cărui priorităţi şi domenii
cheie vor defini proiectele eligibile pentru sprijinul comunitar. Cum aceste priorităţi şi domenii
cheie, corespund în general şi celor stabilite la nivel regional, posibilitatea de a pregăti proiecte
care să atragă fonduri comunitare este semnificativă. Zona montană Şureanu, din arealul Cugir –
Şugag, este cuprinsă în arii de interes turistic definite la nivel judeţean şi regional şi se poate
dezvolta şi cu ajutorul finanţărilor externe, mai ales în ceea ce priveşte, reabilitarea infrastructurilor
de acces (drumuri, trasee turistice) şi protecţia mediului natural şi construit (rezervaţii naturale şi
monumente istorice).
3.3 Prevederi ale PUG şi strategii de dezvoltare locală
PUG Cugir, întocmit în 1997, porneşte de la realităţile respectivului moment şi stabileşte

drept priorităţi, următoarele activităţi de amenajare a teritoriului şi urbanism:
• Îmbunătăţirea relaţiilor în teritoriu, respectiv între localităţile din teritoriul administrativ,

dar şi între acestea şi cele din zonele învecinate
• Valorificarea potenţialului natural din teritoriul administrativ al oraşului
• Îmbunătăţirea circulaţiei şi a transporturilor în teritoriu şi în localităţi
• Dezvoltarea echipării tehnico-edilitare a teritoriului şi a localităţilor
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Un interes deosebit este acordat turismului şi valorificării potenţialului natural şi construit.
Se remarcă propunerile de amenajare a principalelor trasee turistice (drumuri forestiere) şi a unor
drumuri comunale (ex. DC 87C) de acces la obiective turistice precum şi cele de instituire a unor
zone de protecţie ecologică (iezerul Şurianu) sau arheologică (cetatea Cugirului şi Vârful lui Pătru).
Noi zone de agrement se propuneau a fi dezvoltate pe Râul Mic şi pe Râul Mare, dar fără o
precizare exactă a amplasamentelor. Deşi se vorbeşte despre turism agro-montan, se pare că s-a
avut în vedere doar amenajarea de trasee turistice, lipsind referiri concrete la zone, areale,
amplasamente unde se pot dezvolta noi infrastructuri de cazare şi agrement. Se remarcă de
asemenea faptul că intravilanul nu se extinde, dimpotrivă se restrânge (în oraşul Cugir), iar în sate
se menţine cel existent. Despre posibilitatea dezvoltării unor noi arii de interes turistic, cu
amenajări şi construcţii specifice, în sudul teritoriului, în zona montană, nu se vorbeşte. Trebuie
subliniată în schimb preocuparea pentru realizarea de lucrări în domeniul echipării tehnicoedilitare, în special alimentare cu apă şi canalizare precum şi lucrări de electrificare în unele sate
aparţinătoare, precum şi în domeniul locuirii (deficitară mai ales în satele aparţinătoare) şi al
protecţiei mediului.
Deşi PUG din 1997, nu a fost actualizat, în prezent Primăria Oraşului Cugir a întocmit o
strategie pentru etapa 2007-2013, bazată pe o viziune pentru oraş exprimată prin trei idei-

obiectiv:
•

un oraş mai dinamic, mai confortabil şi mai atractiv

În acest scop sunt stabilite obiective şi măsuri în domeniul economiei, al dezvoltării sociale,
al infrastructurilor, al protecţiei mediului, turismului şi administraţiei publice. În domeniul turismului
sunt prevăzute următoarele obiective şi măsuri:
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Sursa: Primăria Cugir – www.primariacugir.ro

Se remarcă intenţia de a dezvolta noi spaţii de cazare până în 2013 precum şi realizarea
unei staţiuni montane până în 2010. De asemenea, acţiunile preconizate în zona barajului Canciu,
de scoatere din circuitul silvic şi parcelare-concesionare, se referă la posibile amenajări de interes
turistic.
Portofoliul de proiecte, prezentat la finalul strategiei, cuprinde o listă de 25 de proiecte cu o
valoare totală de 7mil. EURO, din care 25%, cofinanţare de la bugetul local, restul urmând a fi
Fonduri Europene obţinute prin POR (desigur acesta este un deziderat, în prezent). Majoritatea
proiectelor vizează lucrări de infrastructură şi reabilitare a fondului construit, în oraşul Cugir şi
numai 2 sau 3 vizează acţiuni în teritoriu. Dintre acestea se remarcă la poz. Nr. 17, proiectul de
staţiune montană pentru practicarea sporturilor de iarnă, în valoare de 140.000 EUR.
PUG Şugag a fost elaborat în anul 1995 şi pune în evidenţă potenţialul hidroenergetic şi

etno-folcloric al comunei, alături de ocupaţia pastorală tradiţională şi dominantă. Lacurile de
acumulare Tău Bistra şi Oaşa şi hidrocentralele de la Şugag şi Tău Bistra reprezintă o importantă
activitate de tip industrial pe teritoriul comunei. Pe de altă parte viaţa pastorală, peisajele naturale,
arhitectura ţărănească, numeroasele sălaşe şi stâne pot fi valorificate prin dezvoltarea unor forme
specifice de turism rural. Valenţele etno-culturale şi folclorice sunt completate de prezenţa pe
teritoriul comunei a unor rezervaţii naturale (Masa Jidovului, La Grumaji, Pintenii din Coasta Jinei,
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Iezerul Şureanu) şi construite (castrul roman de la vf. lui Pătru – MI aflat la poz. 180 în LMI – cod
AB-I-s-B-00077).
Principalele propuneri formulate în PUG se referă la realizarea unor lucrări tehnico-edilitare
pentru alimentarea cu apă şi canalizare în toate satele şi trupurile comunei. Se remarcă
prevederile referitoare la trupurile Tău-Bistra, Fetiţa şi Luncile Prigoanei şi Curmături ca viitoare
zone de interes turistic, cu spaţii de cazare, complexe sportive şi case de vacanţă. Acestor trupuri
li s-au alocat suprafeţe de 10-40 ha pentru viitoarele dezvoltări turistice. Suprafaţa cea mai
importantă a fost alocată trupului Luncile Prigoanei, respectiv cca. 43 ha.
Alte propuneri cu caracter general se referă la problema colectării şi depozitării deşeurilor,
la instituirea de zone severe de protecţie sanitară şi la combaterea eroziunii solului.
Nu sunt informaţii disponibile, privind stadiul de realizare a acestor propuneri, până în
prezent şi nici dacă recomandările privitoare la protecţia zonelor valoroase de cadru natural
(malurile apelor, peisajele etc.) sunt puse în aplicare.
Lipsa unei strategii de dezvoltare locală şi a unei documentaţii de urbanism actualizată,
precum şi lipsa unor studii de mediu, peisagistice, economice, sociale fac imposibilă aprecierea
corectă a potenţialului de dezvoltare a comunei şi a direcţiilor majore de acţiune. Chiar dacă
turismul poate fi socotit drept un domeniu de perspectivă, identificarea formelor specifice de turism
şi a amenajărilor necesare necesită studii de specialitate. Având în vedere însă capacitatea
economică redusă a comunei şi populaţia în scădere constantă, Şugagul are nevoie de o strategie
de dezvoltare corelată cu oraşul Cugir şi poate cu alte comune învecinate.
3.4 Oportunităţi de dezvoltare a zonei montane Şureanu

Zona montană Şureanu din sudul judeţului Alba, cuprinde versanţii nordici ai masivului
muntos şi se desfăşoară pe teritoriul oraşului Cugir şi al comunei Şugag. Analiza situaţiei existente
(planşa nr. 1), ilustrează poziţia acestei zone în cele 2 teritorii administrative, precum şi în teritoriul
judeţean (vignetele de pe planşa nr. 1).
Se pot observa o serie de caracteristici privind poziţia acestei zone:
¾ accesibilitatea din 3 direcţii: de la est dinspre lacul Oaşa şi DN67C, din nord, dinspre

Cugir, pe DJ 704 şi dinspre sud-vest, dinspre Petrila pe DJ 709K; accesibilitatea este
însă dificilă în sezonul rece şi în perioadele ploioase, datorită calităţii slabe a drumurilor
¾ bogăţia fondului silvic până la cote de 1600-1700m
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¾ golul alpin, care atinge înălţimi de peste 2000-2100m, prezintă pante domoale

favorabile drumeţiei şi practicării sporturilor de iarnă
¾ zona cuprinde rezervaţii naturale (Iezerul Şureanu, Luncile Prigoanei) şi areale cu

valoare peisagistică deosebită (Poarta Raiului, Oaşa) precum şi puncte de belvedere
(vf. Auşelu, vf. Cârpa, vf. lui Pătru, vf. Şureanu), zone de creastă şi iezere de mare
atractivitate
¾ în zonă se află numeroase sălaşe şi stâne legate de viaţa pastorală, încă foarte

prezentă în zonă şi cu valenţe culturale deosebite
¾ în zonă se află şi alte resurse antropice de interes, printre care ruinele unui castru

roman – monument istoric (în zona vf. lui Pătru) şi mănăstirea Oaşa
¾ zona este străbătută de trasee turistice, care o fac accesibilă practic din toate direcţiile

şi este echipată cu o serie de dotări turistice: cabane (Auşel, Şureanu, Poarta Raiului,
Oaşa) şi tabere şcolare; în zona numită Luncile Prigoanei au apărut în ultimii ani case
de vacanţă şi pensiuni turistice
¾ infrastructura de cazare cuprinde peste 200 de locuri de cazare în 5 unităţi şi atrage

cca. 1500-2000 de turişti anual
¾ zona cuprinde bogate resurse de apă dulce, utilizate pentru producţia de energie

electrică; principalele amenajări hidrotehnice din zonă sunt lacurile de acumulare de la
Tău Bistra (81ha) şi Oaşa (460ha)
¾ caracteristicile climatice şi calitatea factorilor de mediu, fondul faunistic şi vegetal,

conferă zonei valenţe şi atractivitate pentru forme variate de turism
În concluzie zona montană Şureanu, are calităţi pentru a fi valorificată turistic şi cultural.
Oportunităţile de vecinătate rezidă în apropierea sa de anumite centre urbane mijlocii precum

Cugir, Sebeş, Petrila, Petroşani, dar şi de oraşe mari precum Deva, Alba Iulia sau Sibiu. Dacă
relaţia către sud-vest, spre Petrila – Petroşani este doar potenţială, DJ 709K nefiind accesibil
pentru autoturisme, relaţiile pe direcţia nord-sud, pe DN67C, sau est-vest, prin Cugir pe DN7 /E68
sunt mai favorabile. Aşa cum s-a arătat în sub-capitolele precedente (3.1; 3.2), prin realizarea
lucrărilor de infrastructură rutieră şi feroviară, preconizate la nivel de PATN şi PATJ, zona va putea
câştiga în accesibilitate şi conectivitate la artere magistrale şi centre urbane importante.
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Oportunităţile legale şi programatice derivă din faptul că zona Şureanu a fost identificată

ca zonă de dezvoltare în programul naţional "Schi în România" şi este adiacentă unei zone
prioritare de dezvoltare turistică identificate la nivel judeţean "Valea Sebeşului".
În cadrul „Studiului integrat privind domeniul schiabil din Carpaţii Româneşti” (Program
prioritar AMTRANS – 2002), elaborat de I.N.C.D.T. Bucureşti, a fost identificat în zona Munţilor
Şureanu domeniul schiabil amenajabil Poarta Raiului – Vf. lui Pătru, fiind considerat optim pe baza
analizei multicriteriale pentru identificarea zonelor montane cu potenţial amenajabil pentru
sporturile de iarnă. Astfel,

aplicându-se criteriile de identificare, unanim acceptate în practica

uzuală internaţională, au rezultat următoarele concluzii:
Nr.
1.

Criteriul
ORIENTARE

2.

PANTA MEDIE

3.
4.

DIFERENŢA DE NIVEL
ALT. SOSIRE, PLECARE

5.

GRAD DE ÎMPĂDURIRE

6.
7.
8.
9.

PERICOL DE AVALANŞE
DATE CLIMATICE
REŢEA HIDROGRAFICĂ
OBSTACOLE PE TRASEU

10.

ACCESIBILITATE

11.

REŢELE TEHNICO-EDIL.

12.

CIRCULAŢIE TURISTICĂ

13.
14.

STRUCTURI TURISTICE
FORŢA DE MUNCĂ DISP.

Favorabil



Mediu

Nefav.














Observaţii
Nordică-ideală
Uşoară – medie – se înscrie în
tendinţele cererii mondiale
Peste 500 m
Peste 1500, respectiv 2000 m
Redus, circa 70 % din suprafaţă este
gol alpin
Risc foarte scăzut
Strat zăpadă peste 150 zile/an, etc.
Bogată, pârâul Cugir la baza pârtiei
Nu există
Căi de acces nemodernizate, distanţă
cca 70 km de E68 (axă majoră)
Electrice, resurse de apă
Redusă datorită numărului mic de
locuri de cazare şi accesibilităţii
Puţine comparativ cu resursele
Disponibilă în localităţile limitrofe

Se poate constata că în ansamblu criteriile favorabile reprezintă peste 70 % din total,
celelalte încadrându-se la nivel mediu, astfel încât amplasamentul poate fi considerat unul dintre
cele mai favorabile amenajării pentru sporturi de iarnă din lanţul Carpaţilor Meridionali.
Conform Programului Naţional au fost identificate o serie de zone cu potenţial de dezvoltare
pentru schi şi sporturi de iarnă, în zone vecine zonei Şureanu, în judeţele Hunedoara, Vâlcea, Gorj
sau în nordul judeţului Alba şi în sudul judeţului Cluj. După cum se poate observa din cartogramele
/vignetele din planşa nr. 2, zona schiabilă Şureanu face parte din reţeaua cu potenţial schiabil din
Carpaţii Meridionali, fiind totodată practic unica zonă din judeţul Alba, cuprinsă în lanţul sudic al
Carpaţilor (celelalte zone identificate, fiind în Carpaţii Orientali).
Nu în cele din urmă, se poate vorbi de oportunităţi istorice, legate de procesul integrării şi
de accesul României la Instrumentele Structurale ale UE. Alocarea fondurilor europene se va face
pe baza unui număr de Programe Operaţionale, între care cel mai relevant pentru zona studiată,
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este Programul Operaţional Regional (POR). Acesta are stabilite un număr de 4 domenii prioritare,
privind infrastructura regională şi locală, mediul de afaceri, turismul şi dezvoltarea urbană
integrată. Din cei cca. 4 mld. EUR alocaţi (din care cca. 3,3 mld. fonduri europene), cca. 600 mil.
EUR (15 %) vor putea fi cheltuiţi pe proiecte în domeniul turismului, care vor contribui la:
¾ restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric
¾ valorificarea resurselor naturale pentru turism în condiţiile unei dezvoltări durabile şi
¾ îmbunătăţirea calităţii serviciilor din turism privind cazarea şi dotările de agrement

/recreere.
În mod concret zona Şureanu, prezintă un potenţial de dezvoltare turistică, deja conturat pe
direcţia est-vest între lacul Oaşa şi cabana Şureanu, cuprinzând zonele de la Luncile Prigoanei şi

Poarta Raiului (a se vedea planşa nr. 4). Această "axă" de dezvoltare turistică beneficiază de o
legătură rutieră relativ accesibilă (DJ 704) şi trasee turistice consacrate, de o serie de terenuri
libere, neîmpădurite (poieni) cu pante line pe văile Prigoanei şi Cugirului şi de câteva nuclee
cuprinzând amenajări turistice precum cele din zona cabanei Oaşa, a coloniei Fetiţa sau din zona
Luncile Prigoanei. Zona are resurse de apă potabilă care pot fi captate şi au debite care pot
asigura funcţionarea unor complexe turistice, iar energia electrică poate fi adusă din zona Tău
Bistra unde se află cele mai apropiate staţii de transformare. "Axa" Oaşa – Şureanu, poate
dezvolta conexiuni pe direcţii perpendiculare, pe Valea Sebeşului (spre Sebeş şi spre Rânca –
Novaci), pe Valea Cugirului (spre Canciu, Cugir) şi pe Valea Auşelului (spre depresiunea
Petroşani).
Principalele nuclee de dezvoltare turistică: Oaşa, Fetiţa, Luncile Prigoanei, Poarta
Raiului, Şureanu se află situate în vecinătatea unor arii protejate sau de interes peisager şi
cultural-istoric, ceea ce face ca dezvoltarea turistică să fie realizată cu măsuri specifice de
asigurare a protejării şi conservării resurselor naturale şi antropice. În aceste sens vor trebui
respectate anumite recomandări privind conformarea şi dimensionarea acestor nuclee, precum şi
componentele lor funcţionale. De asemenea este necesar a fi definite principalele forme de turism
practicabile în acest areal (a se vedea pct. 3.7).
Cu toate că zona Şureanu oferă un bogat şi diversificat potenţial turistic şi beneficiază în
prezent de o conjunctură favorabilă pentru dezvoltarea şi amenajarea de infrastructuri turistice,
trebuie ţinut cont de o serie de aspecte care pot constitui obstacole, sau factori de risc în
promovarea acestei zone, dacă nu se adoptă măsuri adecvate.
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Ca factori nefavorabili, care pot reprezenta un risc în dezvoltarea şi promovarea zonei
Şureanu ca zonă de interes turistic şi destinată practicării sporturilor de iarnă, pot fi identificaţi
factori economici, sociali şi de infrastructură, factori administrativi precum şi riscuri ecologice.
În ceea ce priveşte factorii economici şi sociali, trebuie ţinut cont de caracteristicile celor
două UAT, Cugir şi Şugag, teritorii care se confruntă cu un grav declin economic şi cu scăderi
semnificative de populaţie, în ultimii 10 – 12 ani. Sectorul industriei prelucrătoare a suferit o
reducere considerabilă a locurilor de muncă (40-50%), generând şomaj ridicat şi determinând o
balanţă negativă a mişcării migratorii, importante categorii socio-profesionale, părăsind zona. De
altfel, aşa cum se poate observa şi din imaginea de mai jos, Cugir a fost declarată zonă
defavorizată, în anul 2000 şi face parte dintr-un areal mai larg cu probleme socio-economice, care
cuprinde Munţii Apuseni la nord (zonele Abrud, Zlatna, Brad), zona Hunedoara-Călan la vest şi
Depresiunea Petroşani la sud.

Zone defavorizate în
vecinătatea zonei
Şureanu

Majoritatea zonelor defavorizate instituite în anii 1999-2000, se află în zone miniere, sau
mono-industriale şi montane, care dispun de remarcabile resurse turistice. Aceasta este o situaţie
destul de frecvent întâlnită şi se poate observa că multe dintre zonele propuse a deveni destinaţii
turistice pentru sporturi de iarnă se află în astfel de arii defavorizate. Chiar dacă, turismul poate fi
văzut drept o alternativă economică (deşi numărul de locuri de muncă posibil a fi create în
activităţile turistice nu va putea suplini decât în mică parte locurile de muncă pierdute în activităţi
industriale), trebuie avut în vedere că o stare economică în declin şi care antrenează probleme
sociale reprezintă un factor de respingere şi descurajare pentru turism (în special pentru turismul
extern).
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Un alt factor critic, îl reprezintă infrastructura în general şi cea tehnică în special, respectiv
căile de comunicaţii şi reţelele tehnico-edilitare. Analiza zonei Cugir – Şugag pune în evidenţă
deficienţele structurale la acest capitol (a se vedea planşa nr. 2), respectiv starea în general foarte
proastă a drumurilor judeţene şi comunale de pe teritoriul celor două UAT, accesul limitat în satele
aparţinătoare şi lipsa echipamentelor tehnico-edilitare în majoritatea acestora. În oraşul Cugir şi în
localităţile Vinerea, Şugag şi Dobra unde există reţele tehnico-edilitare, acestea sunt în general
uzate şi necesită lucrări de extindere şi modernizare. În zona montană, calitatea drumurilor este
foarte proastă, iar traseele turistice necesită amenajări şi marcaje. În ceea ce priveşte alimentarea
cu apă şi canalizarea acestea sunt rezolvate în sisteme locale. Reabilitarea reţelelor rutiere şi
crearea unor sisteme zonale de alimentare cu apă şi canalizare sunt probabil cele mai importante
investiţii care ar trebui realizate în zonă, pentru a oferi condiţii adecvate de dezvoltare pentru
turism.
Din punct de vedere al riscurilor ecologice, managementul deşeurilor şi epurarea apelor
uzate sunt de asemenea probleme care nu sunt în prezent rezolvate nici în nordul teritoriului, în
zonele locuite şi nici în zona montană, unde o creştere rapidă a numărului de turişti şi o dezvoltare
de noi zone construite, fără echipamente tehnico-edilitare specifice, poate afecta grav factorii de
mediu.
În fine, o ultimă problemă care trebuie menţionată este capacitatea redusă a celor două
administraţii locale de a gestiona eficient dezvoltarea locală, sub aspect economic, social,

urbanistic, cultural şi ecologic. Lipsa unor documentaţii de urbanism actualizate, însoţite de planuri
de acţiune şi sisteme de monitorizare şi evaluare, reflectă lipsa unei viziuni de ansamblu şi a unor
măsuri concrete de valorificare a potenţialului endogen existent. Strategia de dezvoltare a oraşului
Cugir, pentru perioada 2007-2013, adoptată recent, poate reprezenta totuşi, o premisă favorabilă
pentru o schimbare pozitivă în domeniul managementului urban.
3.5. Amenajarea domeniului schiabil Şureanu

Având în vedere configuraţia terenului din zona studiată, se propune amenajarea unui
domeniu schiabil unitar cu două puncte de acces; cele două puncte de acces corespund centrelor
de greutate ale spaţiilor de cazare şi de alimentaţie publica, respectiv zonelor:
•

Poarta Raiului

•

Luncile Prigoanei

În acest fel, indiferent de zona în care vor fi cazaţi turiştii, aceştia vor avea acces direct pe
toate pârtiile de schi şi vor putea să facă transferul dintr-o zona în cealaltă numai pe pârtii şi cu
ajutorul instalaţiilor de transport cu cablu.
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În vederea realizării unui acces cât mai uşor pentru toate categoriile de turişti, se propune
ca instalaţiile „de alimentare”, respectiv „1” şi „3” să fie de tip telegondolă; cu acest tip de instalaţie
vor putea fi transportate şi persoane în vârstă sau imobilizate în cărucioare. La staţiile superioare
ale celor doua telegondole, se propune realizarea cate unei clădiri anexa ce vor avea atât funcţiuni
tehnologice cât şi de servicii publice.
a) Funcţiuni tehnologice
i)

Garaj pentru vehiculele de linie

ii) Garaj pentru maşinile de bătut zăpada
iii) Camere personal
iv) Sediu administrativ
b) Servicii publice
i)

Grupuri sanitare

ii) Caserie bilete
iii) Spaţiu pentru serviciul de salvamont / prim-ajutor
iv) Spaţii pentru alimentaţie publică
Pârtii de schi

Lungimea totală a pârtiilor de schi prevăzute a se deschide turiştilor prin realizarea
proiectului propus este de 15,12 km, dintre care:
•

10,82 km de pârtii uşoare şi

•

4,3 km de pârtii medii.

Suprafaţa totală a pârtiilor propuse va fi de 71,50 ha. Peste 70 % din suprafaţa acestora se
va desfăşura în gol alpin şi la altitudini de peste 1700 m.
Pârtiile de schi se vor adresa în special turiştilor amatori, panta medie a acestora fiind de
15,1 %, respectiv pârtii de categorie generală uşoară.
Pârtia A1 Valea Cugirului este o pârtie de categorie uşoară cu o lungime de 2290 m şi o

diferenţă de nivel de 225 m.
Pârtia are punctul de plecare situat în golul alpin situat deasupra Văii Cugirului, la
altitudinea de 1785 m, lângă staţia superioară a telegondolei ce o va deservi. Până în dreptul
altitudinii de aproximativ 1710 m, traseul pârtiei se desfăşoară pe partea stângă – în sensul de
coborâre – a telegondolei ce o deserveşte, urmând ca de aici pârtia să treacă pe sub linia
telegondolei în partea dreaptă a acesteia. De la altitudinea de 1600 m, pârtia de schi trece din nou
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pe partea dreaptă a instalaţiei de transport cu cablu, până la staţia inferioară a acesteia. Tot de la
altitudinea de 1600 m, pe o lungime de aproximativ 300 m, pârtia va prezenta o zonă de traverseu
pe lângă mamelonul de cota 1638,7 m.
Traseul pârtiei se desfăşoară în gol alpin până la altitudinea de 1710 m. Lăţimea de
amenajat propusă pentru aceasta pârtie este de 40 m, rezultând o suprafaţa totală de 9,2 ha.
Sosirea pârtiei de schi are loc la altitudinea de 1560 m, în stânga staţiei inferioare a
telegondolei.
Pentru lungimea de 2290 m şi diferenţa de nivel de 225 m, rezultă panta medie a pârtiei de
9,9 %, caracteristica pârtiilor de categorie uşoara.
Pârtiile B1, B2 şi B3 Auselu Lung, Mijloc şi Scurt sunt pârtii de altitudine mare ce îşi

desfăşoară traseele în totalitate în golul alpin de sub Vârful Auselu şi care pot fi comparate cu
pârtiile din Valea Dorului din Munţii Bucegi, staţiunea Sinaia.
Punctul de plecare al celor trei pârtii este situat la altitudinea de 2080 m, cel de sosire la
altitudinea de 1785 m, rezultând o diferenţa de nivel de 295 m. Pentru lungimile de 2690, 2130 şi
respectiv 1920 m, pârtiile au pantele medii de 11, 14 si 15,5%, fiind pârtii uşoare.
Punctul de sosire al celor trei pârtii de schi coincide atât cu staţia inferioara a telescaunului
Auselu, cât şi cu staţia superioara a Telegondolei Valea Cugirului, precum şi cu punctul de plecare
al pârtiei Valea Cugirului. Prin aceasta amplasare, turiştii ce au schiat pe golul alpin de sub Vârful
Auselu se pot retrage spre zona Poarta Raiului fie pe pârtia de schi Valea Cugirului, fie utilizând
telegondola.
Deşi situate în golul alpin unde se poate schia liber pe toata lăţimea platoului, pentru
calculul de dimensionare s-au luat în considerare lăţimi medii pentru fiecare pârtie în parte de 50
m.
Traseul pârtiei B1 Auselu Lung se desfăşoară mult lateral stânga faţă de axa telescaunului
ce o deserveşte, rezultând – după cum o arată şi denumirea – pârtia cu traseul cel mai lung din
cele situate în totalitate pe golul alpin.
Trasele pârtiilor B2 şi B3 Auselu Mijloc şi Auselu Scurt se desfăşoară aproximativ paralel
cu cel al telescaunului Auselu, unul pe partea stângă şi celalalt pe partea dreaptă acestuia.
Pârtia C1 Plaiul Mare este tot o pârtie de categorie uşoară, care are o lungime de 1790 m

(fiind pârtia cea mai scurta din cele propuse în lucrarea de faţă) şi o diferenţa de nivel de numai
170 m.
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Pârtia are punctul de plecare situat la altitudinea de 1570 m, lângă staţia superioară a
telegondolei ce o va deservi.
Traseul pârtiei se desfăşoară, pe toată lungimea ei prin pădure, pe partea dreaptă – în
sensul de coborâre – a telegondolei ce o deserveşte.

Lăţimea de amenajat propusă pentru

această pârtie este de 40 m, rezultând o suprafaţă totală de 7,2 ha.
Sosirea pârtiei de schi are loc la altitudinea de 1400 m, în zona Luncile Progoanei, lângă
staţia inferioară a telegondolei. Pentru lungimea de 1790 m şi diferenţa de nivel de 170 m, rezulta
panta medie a pârtiei de 9,5 %, caracteristica pârtiilor de categorie uşoară.
Pârtia D1 Vârful lui Pătru este situată după cum o arată şi denumirea, imediat sub Vârful

lui Pătru, făcând legătura prin pârtia şi instalaţia Plaiul Mare între zona Luncile Prigoanei cu golul
alpin şi respectiv prin pârtia Valea Cugirului cu zona Poarta Raiului. Jumătatea superioară a pârtiei
îşi desfăşoară traseul în golul alpin, iar jumătatea inferioară prin pădure. Punctul de plecare al
pârtiei de schi este situat la altitudinea de 2070 m, imediat sub Vârful lui Pătru, iar punctul de
sosire este comun cu punctul de plecare al pârtiei Plaiul Mare, fiind situat la altitudinea de 1570 m.
Pârtia are lungimea de 2210 m şi lăţimea medie de 50 m, rezultând suprafaţa de 11,1 ha.
La o diferenţă de nivel de 500 m, rezultă panta medie de 23,2 %, caracteristica pârtiilor de
categorie medie.
Pârtia E1 Slalom este oarecum asemănătoare cu pârtia D1, având punctul de plecare

situat tot sub Vârful lui Pătru şi panta medie de 22,6 %, caracteristica tot pârtiilor de categorie
medie. Pârtia are lungimea de 2090 m, diferenţa de nivel de 460 m şi lăţimea medie de 50 m.

Traseul pârtiei se desfăşoară pe partea dreaptă – în sensul de coborâre – a telescaunului ce o
deserveşte, existând un unghi de aproximativ 30° între axul telescaunului Slalom şi axul
telescaunului Vârful lui Pătru. Punctul de sosire al pârtiei este situat la altitudinea de 1620 m,
jumătatea inferioara a traseului pârtiei desfăşurându-se prin pădure.
Toate pârtiile de schi prevăzute în lucrarea de faţă vor fi dotate cu marcaje, semne
convenţionale şi plase de protecţie conform H.G. 263/2001 în vederea omologării lor de către
Autoritatea Naţionala pentru Turism.
În tabelul nr.1 sunt prezentate caracteristicile pârtiilor de schi propuse.
Instalaţii de transport cu cablu
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Telegondolele TG8 Valea Cugirului şi Plaiul Mare, sunt instalaţii de transport cu cablu

din familia telefericelor monocablu cu mers unidirecţional, la care vehiculele sunt sub formă de
cabine închise – gondole de câte 8 persoane.
Gondolele se cuplează automat la cablul purtător-tractor la ieşirea din staţii, sunt
transportate de-a lungul liniei şi apoi decuplate de la cablu la intrarea în staţii.
Antrenarea şi întinderea cablului purtător-tractor se realizează cu ajutorul unui motor
electric şi a unui sistem hidraulic amplasate în staţia inferioară, în staţia superioara efectuându-se
numai întoarcerea cablului.
De-a lungul liniei, cablul purtător-tractor este susţinut de piloni metalici de construcţie
tubulara, piloni ce sunt echipaţi cu baterii de role ce au canalul căptuşit cu cauciuc.
Instalaţiile sunt comandate şi controlate din staţiile inferioare unde se află pupitrul de
comandă şi întregul sistem de antrenare compus din: motor electric, cuplaj, frâna de serviciu,
reductor, roata de antrenare, frâna de siguranţă, motor de rezervă, grup electrogen.
În staţii, vehiculele se deplasează continuu cu o viteza de 0,3 m/s, viteza ce permite
îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor din mers, fiind antrenate de un sistem transportor automat.
La ieşirea din zona de îmbarcare uşile gondolelor se închid automat, are loc accelerarea lor până
la viteza de transport pe linie şi cuplarea la cablul purtător-tractor.
Pentru Telegondola Valea Cugirului staţia inferioară, de îmbarcare pentru schiori, este
amplasată în zona de sud a Porţii Raiului, la altitudinea de 1560 m, în zona de sosire a pârtiei A1
Valea Cugirului. În staţia inferioară se va efectua gararea gondolelor pe timpul nopţii într-un garaj
special amenajat lângă staţie.
Staţia superioară, de debarcare pentru schiori, este amplasată în golul alpin de deasupra
Văii Cugirului, lângă punctul de plecare al pârtiei deservite şi lângă staţia inferioara a telescaunului
Auselu, la altitudinea de 1785 m.
Traseul telegondolei uneşte în linie dreaptă cele doua staţii.
Pe traseu, gondolele sunt transportate la o viteza de 6,00 m/s, având o durată de transport
de 6 min. Cadenţa plecării gondolelor din staţii este de 28,80 secunde, respectiv o distanţă intre
ele de câte 172,80 m.
Capacitatea maximă de transport a telegondolei este de 1000 persoane pe oră, adică pe
linie vor fi 25 de gondole a câte 8 locuri.
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Pentru Telegondola Plaiul Mare staţia inferioară, de îmbarcare pentru schiori, este
amplasată în partea de sud-vest a zonei Luncile Prigoanei, la altitudinea de 1400 m, în zona de
sosire a pârtiei C1 Plaiul Mare. În staţia inferioară se va efectua gararea gondolelor pe timpul nopţii
într-un garaj special amenajat lângă staţie.
Staţia superioară, de debarcare pentru schiori, este amplasată lângă punctul de plecare al
pârtiei deservite şi lângă staţia inferioară a telescaunului Vârful lui Pătru, la altitudinea de 1570 m.
Traseul telegondolei uneşte în linie dreaptă cele două staţii.
Pe traseu, gondolele sunt transportate la o viteză de 6,00 m/s, având o durată de transport
de 4,7 min. Cadenţa plecării gondolelor din staţii este de 28,80 secunde, respectiv o distanţă între
ele de câte 172,80 m.
Capacitatea maximă de transport a telegondolei este de 1000 persoane pe oră, adică pe
linie vor fi 20 de gondole a câte 8 locuri.
Telescaunele TSD4 si TSD6, Vârful lui Pătru, Slalom şi Auselu sunt instalaţii de

transport cu cablu debraiabile având vehiculele sub forma de scaune de 4 sau 6 locuri, cu sistem
de cuplare automată la cablul purtător-tractor.
Cablul este antrenat şi întins cu un sistem hidraulic în staţia inferioară, staţia superioară
jucând numai rolul de staţie de întoarcere a cablului purtător-tractor. La intrarea vehiculelor în
staţii, acestea sunt preluate de sistemul automat de decuplare şi decelerare, sistem care după ce
decuplează vehiculele de pe cablul purtător-tractor, le reduce viteza pana la 1,00 m/s. În
continuare, vehiculele sunt transportate în staţii de un sistem cu role ce are viteza constantă de
1,00 m/s şi care trece vehiculele prin zonele de debarcare şi îmbarcare a pasagerilor, până la
sistemul de accelerare şi cuplare automata a lor la cablul purtător-tractor de la ieşirea din staţii.
Îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor se face la viteza de transport din staţii, respectiv la
1,00 m/s.
Telescaunul TSD6 Auselu este proiectat pentru deservirea celor trei pârtii de schi uşoare
situate pe golul alpin de sub Varful Auselu. Are staţia de sosire situată la altitudinea de 2080 m,
sub Vârful lui Pătru, în direcţie vest faţă de acesta. Staţia de plecare este amplasată lângă staţia
superioară a telegondolei Valea Cugirului, permiţând astfel transferul comod al turiştilor ce doresc
să urce direct din zona Poarta Raiului până pe Vârful lui Pătru.
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Pe cablul purtător-tractor se cuplează vehiculele sub formă de scaune de 6 locuri, la
intervale de câte 38,57 m, respectiv o cadenţă de 7,71 secunde, instalaţia funcţionând la o viteză
maximă de 5,00 m/s. Rezultă astfel capacitatea de transport de 2800 persoane pe oră.
Telescaunul TSD4 Vârful lui Pătru deserveşte pârtia omonimă D1, având staţia de plecare
situată lângă staţia superioară a telegondolei Plaiul Mare, la altitudinea de 1570 m, permiţând în
acest fel – în mod similar cu telescaunul Auselu – accesul direct al turiştilor ce doresc să urce din
zona Luncile Prigoanei pe Vârful lui Pentru Staţia de sosire este amplasată, evident, imediat sub
Vârful lui Pătru, la altitudinea de 2070 m.
Pe traseu circulă 58 de vehicule sub formă de scaune de 4 locuri ce se cuplează automat
la cablul purtător-tractor la intervale de câte 72,00 m, respectiv la o cadenţă de 14,40 secunde. În
acest fel, capacitatea de transport a instalaţiei este de 1000 persoane pe ora.
Telescaunul TSD4 Slalom are staţia superioară amplasată tot sub Vărful lui Pătru, la
altitudinea de 2080 m, axul acestei instalaţii formând un unghi de aproximativ 30° spre est cu axul
telescaunului Vârful lui Pătru. Staţia inferioară este amplasată la altitudinea de 1620 m, în zona de
sosire a pârtiei de schi Slalom.
Pe cablul purtător-tractor se cuplează vehiculele sub forma de scaune de 4 locuri, la
intervale de câte 80,00 m, respectiv o cadenţă de 16,00 secunde, instalaţia funcţionând la o viteză
maximă de 5,00 m/s. Rezultă astfel capacitatea de transport de 900 persoane pe oră.
Maşini de bătut zăpada

Pentru întreţinerea corespunzătoare a stratului de zăpadă de pe pârtiile de schi este
obligatorie achiziţionarea de maşini de bătut zăpada.
Din calculul de dimensionare al pârtiilor, calcul prezentat în tabelul nr. 3 anexat, rezultă că
numărul optim de maşini de bătut zăpada pentru suprafaţa domeniului schiabil de 71,5 ha cu panta
medie de 15,1 % este de 9 maşini.
Se recomandă achiziţionarea de maşini de categorie medie, ale căror caracteristici tehnice
principale - informative - sunt prezentate în tabelul 9.
Sistem electronic de bileterie

Nu se poate concepe o staţiune moderna pentru practicarea sporturilor de iarnă fără ca
aceasta să fie echipată cu un sistem electronic de vânzare a biletelor. În fapt, biletele clasice sunt
înlocuite de cartele – skipassuri – ce pot avea perioade foarte variate de valabilitate, pornind de la
o simplă urcare cu telefericul şi până la valabilitate pentru întreg sezonul.
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De asemenea, prin acest sistem se poate ţine o evidenţă foarte exactă a numărului de
urcări pe tipuri de persoane/tarife ce utilizează pârtia de schi, evidenta ce va ajuta la îmbunătăţirea
continuă a sistemului de management al domeniului schiabil.
Un astfel de sistem este compus în general din mai multe puncte de vânzare a cartelelor şi
puncte de control al accesului, toate supravegheate electronic prin intermediul unui computer
central de stocare a informaţiilor.
Dimensionarea staţiunii

În vederea asigurării unui raport optim între capacitatea de primire a domeniului schiabil,
capacitatea de transport a instalaţiilor de transport pe cablu şi numărul locurilor de cazare,
respectiv parcare, s-a procedat la calculul de dimensionare al staţiunii.
Clasificarea pârtiilor pe categorii (FU = foarte uşoară, U = uşoară, M = medie, D = dificilă)
s-a făcut respectând Normele privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor
şi traseelor de schi pentru agrement, respectiv H.G.R. nr. 263/22.02.2001.

La calculul capacităţii de primire a fiecărei pârtii s-a utilizat formula de la Chambery, cu
următoarele ipoteze:
•

timpul de funcţionare pentru public al instalaţiilor de transport cu cablu este de 6 ore în
zilele lucrătoare şi de 7 ore la sfârşit de săptămâna şi de sărbători;

•

viteza medie a unui schior este de 7 m/s;

•

diferenţa de nivel medie coborâtă de un schior într-o zi este de 600 m pentru
începători, 1400 m pentru avansaţi, 2200 m pentru schiorii buni şi 3000 m pentru cei
foarte buni;

•

coeficientul real de încărcare a unei instalaţii în funcţie de tipul instalaţiei şi de afluxul
de turişti (zile lucrătoare, zile de sărbătoare) variază între 0,35 şi 0,8.

Numărul de paturi recomandat pentru staţiune s-a calculat pornind de la ipoteza că 70 %
din numărul schiorilor sosiţi în staţiune vor înnopta aici.
Indicele de dotare al staţiunii iT se referă la dotarea domeniului schiabil cu teleferice în
raport cu numărul de paturi, respectiv raportul între puterea telefericelor (produsul între capacitatea
de transport şi diferenţa de nivel) şi numărul de paturi din staţiune. În general, acest raport variază
între 300 pentru staţiuni de sejur (în raport cu capacitatea lor de cazare/primire) şi 1000 pentru
staţiunile de sejur şi week-end.

P.A.T. DOMENIUL SCHIABIL VALEA SEBESULUI, JUDETUL ALBA

MEMORIU GENERAL

REVIZIA 0

PAG. 63/79

TRANSCABLU s.r.l. Brasov - I.N.C.D.T. Bucuresti – SC URBAPLAN s.r.l. Bucureşti

Suprafeţele necesare amenajării de parcări auto s-au calculat conform recomandărilor din
staţiunile din Alpi, pornind de la ipoteza ca 2,5 turişti sosesc în staţiune într-o maşină.
Conform datelor prezentate în tabelul 3 din anexă, numărul de paturi corespunzător
capacităţii pârtiilor de schi propuse este de cca. 2000 atât pentru zona Poarta Raiului cât şi pentru
zona Luncile Prigoanei. Presupunând o medie de 50mp teren /turist în zona de cazare şi că
aceasta (ca suprafaţă netă) reprezintă doar 25 % din suprafaţa totală amenajată a viitoarelor
staţiuni, rezultă un necesar maxim de cca. 40 de ha de teren de amenajat în fiecare din cele
două amplasamente (PUZ Luncile Prigoanei a fost întocmit pentru o suprafaţă de cca. 35 ha).

Aceste suprafeţe vor trebui să mai cuprindă terenuri cu următoarele destinaţii: circulaţii şi parcări
(cca. 20 %), spaţii plantate (cca. 20 %), spaţii destinate activităţilor sportive (25 %), spaţii pentru
dotări de agrement, comerţ, alimentaţie publică şi construcţii edilitar-gospodăreşti (10 %).
3.6. Evaluarea lucrărilor de investiţii

În lucrarea de faţă s-au determinat valorile lucrărilor de investiţii pentru principalele
obiective, după cum urmează:
•

pârtii de schi

•

instalaţii de transport cu cablu

•

maşini de bătut zăpada

De asemenea, au fost cuprinse valorile pentru realizare a două clădiri anexe, clădiri care
vor adăposti atât spaţii tehnologice cât şi spaţii pentru public. În absenţa acestor clădiri, nu se
poate desfăşura activitatea pe domeniul schiabil.
Nu s-au determinat valorile lucrărilor de investiţii pentru asigurarea utilităţilor (alimentările
cu energie electrică, apă-canal, precum şi realizarea drumurilor de acces şi a parcărilor auto).
Considerăm că acestea vor trebui corelate cu realizarea altor obiective din zona (spaţii de cazare
şi alimentaţie publică) şi vor face subiectul unor studii de specialitate.
Valoarea investiţiei - pentru pârtii de schi şi teleferice - s-a stabilit conform devizului general
anexat,întocmit după Hotărârea de Guvern nr. 143/24.10.2002, în preţuri la 10 noiembrie 2006.
3.7. Recomandări şi măsuri necesare

Obiectivul principal al prezentei documentaţii îl reprezintă zona de interes turistic din sudul
celor două teritorii administrative, ale oraşului Cugir şi comunei Şugag. Din analizele efectuate şi
pe baza înţelegerii fenomenelor complexe care au loc la nivelul unui teritoriu se poate afirma că
dezvoltarea zonei turistice, a turismului şi sporturilor de iarnă în zona Şureanu nu se poate realiza
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în mod durabil, independent de modul în care se dezvoltă teritoriul şi aşezările cu comunităţile şi
activităţile care îi aparţin, în ansamblu.
Uniunea Europeană susţine necesitatea dezvoltărilor planificate în cadrul unui proces de
planificare strategică şi participativă respectiv prin "pregătirea unui cadru strategic şi
identificarea modelelor generale de creştere pe baza evaluării comprehensive a tendinţelor
pe termen lung ale dezvoltării sociale, economice şi spaţiale"15. În acest spirit trebuie să se

încadreze procesele de planificare spaţială, care reprezintă o schimbare a "distribuţiei
activităţilor în spaţiu şi a legăturilor dintre ele prin conversia formelor de utilizare a
terenurilor şi proprietăţilor", cu menţiunea că aceste conversii sunt însoţite de ample lucrări

inginereşti menite să asigure o infrastructură adecvată şi o protecţie corespunzătoare a mediului.
Prin urmare, trebuie stabilit principiul evitării unor dezvoltări punctuale, izolate, necorelate
cu o viziune şi o strategie de dezvoltare a unui teritoriu cuprinzător şi în care să fie luate în
considere aspecte economice, sociale, culturale, ecologice şi de infrastructură, în spiritul definiţiei
de la Torremolinos (Spania, 1983), care afirmă că "amenajarea teritoriului este expresia
spaţială a politicilor economice, sociale, culturale şi de mediu ale unei societăţi"16

În acest sens se poate pleca de la premiza că turismul poate fi o soluţie pentru a sprijini
revitalizarea zonei de sud a judeţului Alba, zona aflată în prezent într-un profund declin economicosocial. După o perioadă de creştere importantă, în anii '70 – '80, în care Cugirul ajunse al doilea
oraş ca mărime din judeţ şi deţinea singur cca. 14% din producţia industrială a judeţului Alba, iar
investiţiile în domeniul hidro-tehnic au atras o importantă forţă de muncă (pe teritoriul Cugir-Şugag
se află 5 lacuri de acumulare, dintre care lacurile Oaşa şi Tău Bistra sunt importante pentru
sistemul energetic naţional), în ultimii 10-12 ani, zona se confruntă cu declin economic, şomaj şi
migraţie semnificativă a unor categorii socio-profesionale (în general forţa de muncă având o
calificare sau studii superioare). Turismul poate fi o alternativă economică, dar trebuie ţinut cont de
faptul că, pe de-o parte turismul singur nu poate compensa pierderile de locuri de muncă din
sectorul prelucrător, iar imaginea de zonă defavorizată cu probleme socio-economice este în
general un handicap în dezvoltarea turismului. Prin urmare este nevoie de acţiuni conjugate în
toate domeniile dezvoltării, în cadrul unei strategii integrate de dezvoltare, în care, desigur
turismul poate juca un rol foarte important.

15

EC, The EU compendium of spatial planning systems and policies, 1997.
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În cele ce urmează sunt prezentate elemente ale unei astfel de strategii, recomandări şi
măsuri necesare pentru dezvoltarea celor două teritorii, pe care administraţia locală, în parteneriat

cu Consiliul Judeţean şi cu sectorul privat să le ia în considerare, în vederea pregătirii unei strategii
de dezvoltare economică locală (DEL) pentru sudul judeţului Alba17.
În elaborarea unei strategii pentru zona Cugir – Şugag, administraţiile locale pot folosi o
serie de studii, documente, rapoarte şi strategii existente dintre care cele mai relevante pot fi
"Strategia Primăriei Cugir pentru etapa 2007-2013", PATJ Alba, Planul de dezvoltare regională al
regiunii Centru, Planul Operaţional Regional 2007-2013 şi precum şi prezenta lucrare, ca bază de
fundamentare analitică.
Structural, o strategie de dezvoltare trebuie să cuprindă un obiectiv general, obiective
specifice, priorităţi, programe şi domenii cheie de acţiune, să fie corelată cu resurse financiare,
umane şi materiale, să fie gândită pe o anumită perioadă de timp şi să stabilească responsabilităţi
în procesul de implementare, monitorizare şi evaluare.
De asemenea, pentru a construi o strategie, trebuie definiţi actorii, rolurile acestora,
misiunea organizaţiei şi mai ales trebuie definită o viziune pentru teritoriul vizat, o viziune
împărtăşită de actorii implicaţi cât şi de comunitatea căreia i se adresează. "Formularea viziunii de
dezvoltare este rezultatul unui proces participativ, care implică factorii de decizie, oamenii de
afaceri, populaţia, pentru stabilirea unui consens în ceea ce priveşte viitorul comunităţii respective.
Fiind un proces participativ, metoda de lucru cuprinde chestionare şi /sau interviuri, cu formularea
unor întrebări legate de valorile şi viitorul comunităţii, dar şi organizare de mese rotunde /ateliere
de lucru, pentru diverse grupuri de populaţie. În general, acest proces se materializează într-un
document ce conţine o formulare succintă, clară, distinctă a ceea ce comunitatea consideră
relevant, important, credibil şi valoros pentru propria dezvoltare la nivelul oraşului /regiunii
/teritoriului. Adoptarea acestui document de autorităţi reprezintă un angajament al acesteia faţă de
comunitate şi referinţă pentru obiectivele strategice de dezvoltare"18.

16

CEMAT – 1983, Carta amenajării teritoriului.
Lucrarea de faţă nu prezintă o strategie propriu-zisă ci doar elemente de structură şi sugestii pentru o strategie, care
trebuie elaborată de actorii locali, într-un proces participativ.
18
Proiect AMTRANS 1A01, 2004, Model conceptual şi metodologic - volumul I /sinteza cercetării.
17

P.A.T. DOMENIUL SCHIABIL VALEA SEBESULUI, JUDETUL ALBA

MEMORIU GENERAL

REVIZIA 0

PAG. 66/79

TRANSCABLU s.r.l. Brasov - I.N.C.D.T. Bucuresti – SC URBAPLAN s.r.l. Bucureşti

O strategie este CORECTĂ dacă are obiective:
-

CUPRINZĂTOARE (ample, generoase, cuprinzând arii, domenii, sectoare

semnificative pentru comunitate)
-

ORIENTATE (focalizate pe rezolvarea de probleme sectoriale sau teritoriale)

-

REALISTE (realizabile în raport cu resursele economice, umane, financiare

disponibile şi cu perioada de timp la care se raportează)
-

ELOCVENTE (clare pentru toţi actori implicaţi şi pentru comunitate în

ansamblul ei, ca ultim beneficiar)
-

COMENSURABILE (pot fi urmărite prin indicatori de realizare, verificare,

control)
-

TEMPORALE (legate de timp, respectiv de o anumită etapizare şi

desfăşurare cronologică)
Sursa: adaptare după idea de strategie SMART (Platt, Langdon).

În fine pentru pregătirea strategiei, mai este nevoie de adoptarea unui set de principii, care
să fie agreate de toţi factorii implicaţi şi care să reprezinte elemente de ghidaj în acţiunile care vor
fi întreprinse şi pentru programele şi proiectele care vor fi implementate. Strategia va trebui apoi
detaliată în cadrul unor Planuri de acţiune, şi vor trebui apoi identificate proiecte care să
corespundă obiectivelor şi priorităţilor stabilite şi să corespundă resurselor disponibile. În acest fel
se poate construi în final o strategie integrată de dezvoltare a unui teritoriu mai larg, în care
diferitele proiecte concrete să îşi găsească, locul potrivit, într-un ansamblu coerent şi planificat.
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aspectul temporal

structura strategiei

factori - cheie

VIZIUNE
Termen
lung

OBIECTIV
GNERAL

Termen
mediu

ACTORI

OBIECTIVE
SPECIFICE

OBIECTIVE
SPECIFICE

OBIECTIVE
SPECIFICE

priorităţi

priorităţi

priorităţi

programe

programe

programe

domenii
cheie

domenii
cheie

domenii
cheie

Termen
scurt

RESURSE

RESPONSABILITĂŢI

INDICATORI

MONITORIZARE

EVALUARE

PLANURI DE
ACŢIUNE

PROIECTE

Schema simplificată a unei strategii şi elemente cheie necesar a fi stabilite

Pe baza analizelor efectuate pentru zona Cugir – Şugag şi mai ales pentru zona sa
montană se pot formula, o serie de recomandări cu caracter general şi specific precum şi unele
măsuri preliminare, care să fie ulterior integrate unei strategii de dezvoltare locală. Trebuie precizat
că această dezvoltare implică formularea şi aplicarea unor POLITICI LOCALE, iar acestea trebuie
definite în raport de strategie şi obiectivele acesteia.
Astfel, ca recomandări generale se pot menţiona:
a) în domeniul economic

(1) identificarea domeniilor pentru care zona posedă avantaje competitive, la nivel
judeţean sau regional
(2) identificarea activităţilor cu trend crescător şi care pot crea locuri de muncă în etapa
imediat următoare
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(3) identificarea pieţelor externe zonei unde, se pot valorifica cel mai bine resursele
locale disponibile
(4) identificarea zonelor vecine cu care se pot dezvolta cooperări în anumite domenii
(5) identificarea resurselor de muncă locale, actuale şi evoluţia acestora în perioada
imediat următoare
(6) identificarea capacităţilor antreprenoriale, a dinamicii sectorului IMM şi a
modalităţilor de stimulare a competitivităţii şi inovării

În domeniul economic ar trebui să se răspundă la întrebarea:
Care este profilul economic dorit şi realist pentru zonă? Altfel spus cum ar trebui să se
formeze PIB-local, prin contribuţia dominantă a unui anumit sector, sau printr-un echilibru
între agricultură, industrie, turism şi alte servicii.
b) în domeniul socio-demografic

(1) elaborarea unui studiu socio-demografic, care să indice potenţialul populaţiei locale
din punct de vedere demografic, educaţional şi profesional, cu evaluarea tendinţelor
şi riscurilor pe termen mediu şi lung
(2) identificarea problemelor sociale, a nevoilor şi aspiraţiilor comunităţilor locale prin
anchete şi investigaţii specifice, inclusiv identificarea ariilor /zonelor de sărăcie şi de
sărăcie extremă
(3) identificarea gradului de acoperire cu dotări socio-culturale, a stării acestora şi a
problemelor de accesibilitate la serviciile de educaţie, sănătate, asistenţă socială,
administrative, în special pentru populaţia din satele izolate şi risipite
(4) identificarea localităţilor cu risc accentuat de depopulare şi a măsurilor de încurajare
a stabilităţii populaţiei
(5) evaluarea nivelului general de viaţă în zonă prin analiza veniturilor gospodăriilor şi a
echipării acestora
(6) identificarea tendinţelor migratorii şi a elementelor de respingere /atractivitate ale
zonei
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În domeniul socio-demografic o întrebare importantă este:
Cum poate fi crescută atractivitatea zonei pentru tineri şi pentru categoriile socioprofesionale cu nivele educaţional ridicat? Se poate căuta răspuns şi la întrebarea, ce fel de
zonă şi pentru cine: o zonă de retragere, pentru pensionari (eventual sosiţi din ţări UE, cu
venituri medii şi ridicate) sau o zonă dinamică atractivă pentru o populaţie tânără şi adultă?
c) în domeniul infrastructurii tehnice

(1) optimizarea accesului la magistralele rutiere şi feroviare din nordul zonei
(conectarea la componentele coridorului IV)
(2) identificarea căilor de comunicaţie care necesită reabilitare şi modernizare, atât în
intravilane cât şi în teritoriul extravilan
(3) identificarea cu prioritate a drumurilor comunale care asigură legătura cu satele
izolate şi risipite şi cu zonele de interes turistic
(4) identificarea modalităţilor tehnice de optimizare a sistemelor de alimentare cu apă şi
de canalizare şi epurare a apelor menajere
(5) identificarea modalităţilor optime de asigurare a energiei termice în gospodării
(6) extinderea alimentării cu energie electrică în zonele locuite, izolate şi neelectrificate
precum şi către zonele de interes turistic
(7) încurajarea pătrunderii telefoniei mobile în zonele izolate pentru facilitarea
comunicării
În domeniul infrastructurii tehnice problema principală este starea rea şi foarte rea a
acesteia, aproape generalizată sau lipsa totală a unor elemente de echipare. În aceste
condiţii stabilirea priorităţilor, a unei etapizări foarte riguroase şi accesarea fondurilor
comunitare prin proiecte bine pregătite (respectiv elaborarea de SF, studii de impact şi
crearea de consorţii) sunt aspecte majore.
d) în domeniul ecologic

(1) delimitarea zonelor protejate existente şi instituirea unor măsuri eficiente de
valorificare şi protecţie a acestora
(2) identificarea şi delimitarea altor areale valoroase din punct de vedere al resurselor
naturale şi al peisajului
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(3) crearea unei arii cu "poluare 0", având în vedere calitatea factorilor de mediu, prin
atenta supraveghere şi protecţie; în acest scop problemele deversării apelor uzate
şi a colectării şi depozitării deşeurilor vor trebui rezolvate cu prioritate
(4) educarea populaţiei locale în domeniul ecologic, astfel încât întreaga comunitate să
conştientizeze valoarea "mediului curat" din zonă
e) în domeniul patrimoniului şi fondului construit

(1) îmbunătăţirea accesibilităţii în zona monumentelor istorice şi a altor construcţii şi
ansambluri, cu valoare ambientală, urbanistică, istorică
(2) valorificarea elementelor de arhitectură populară din satele izolate şi risipite prin
protejare, conservare, dar şi promovare şi îmbunătăţirea accesibilităţii
(3) identificarea şi clasificarea terenurilor şi clădirilor industriale (de tip "brownfield"19)
convertibile funcţional, în vederea valorificării lor cu prioritate
(4) evaluarea stării fondului construit şi a nevoilor de reabilitare în zonele de locuinţe
colective precum şi în satele izolate, unde se află elemente de arhitectură
ţărănească valoroase
f) în domeniul turismului şi culturii

(1) identificarea formelor de turism care pot fi dezvoltate în zonă şi a celor care ar
atrage un număr optim de turişti
(2) identificarea produselor turistice cu cel mai mare potenţial şi a grupurilor ţintă cărora
se adresează
(3) evaluarea infrastructurii de cazare pentru turism, a stării şi calităţii acesteia, a
gradului de accesibilitate şi echipare
(4) evaluarea nivelului de servicii în turism şi a măsurilor de îmbunătăţire a acestora
(5) valorificarea potenţialului etno-folcloric şi cultural, a tradiţiilor pastorale, a arhitecturii
ţărăneşti, şi a peisajelor
(6) includerea sălaşelor şi stânelor în circuitele turistice

19

Termenul de "brownfield" desemnează terenuri care au fost ocupate cu construcţii, în general de tip industrial şi care
sunt abandonate şi în stare de degradare în urma unor procese de restructurare economică.
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În domeniul turismului ar trebui să se răspundă la întrebările:
Care sunt formele de turism dorite şi optime pentru zonă şi care ar fi capacitatea suport a
zonei astfel încât mediul şi factorii săi să nu fie afectaţi? Aspecte derivate pot fi: turism
sezonier sau permanent, sporturi de iarnă, sporturi extreme, turism cultural, turism de
week-end sau de sejur, turism intern sau extern. Este greu de crezut că în zonă se pot
dezvolta toate formele de turism adecvate potenţialului existent. Prin urmare ar trebui
formulate opţiuni bazate pe studii prospective şi de piaţă specifice, care să ia în considerare
concurenţa şi competiţia la nivel regional şi naţional.
g) în domeniul gestiunii teritoriului şi managementului urban

(1) definirea intravilanelor în zonele izolate şi cu sate risipite
(2) actualizarea documentaţiilor de urbanism pe baza unei strategii comune de
dezvoltare
(3) formularea şi implementarea de politici publice şi identificarea responsabilităţilor
instituţionale
(4) optimizarea serviciilor publice, mai ales a celor care asigură şi o calitate bună a
mediului (epurarea apelor uzate şi colectarea deşeurilor menajere)
(5) identificarea ariilor cu potenţial de dezvoltare turistică prin elaborarea unor studii de
fundamentare, care să evalueze capacitatea suport a acestor zone şi măsurile
concrete necesare păstrării nealterate a echilibrului ecologic în zonă
(6) acţiuni de promovare activă a zonei şi a potenţialului ei turistic şi economic, prin
acţiuni specifice
(7) iniţierea şi stimularea de parteneriate cu sectorul privat: agenţi economici, asociaţii
şi fundaţii şi alte structuri de tip ONG precum şi cu alte structuri ale administraţiei
publice locale şi centrale

În domeniul administrării zonei se pun probleme complexe de creştere a capacităţii celor
două primării de a defini şi implementa politici de dezvoltare, de a deveni factori activi în
relaţia cu potenţialii investitori şi în promovarea zonei şi de a stabili o comunicare eficientă
cu comunităţile locale.
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Desigur aceste recomandări privesc termene medii şi lungi şi depinde de cele două
administraţii, măsura în care vor fi luate în discuţie şi utilizate. Ritmurile de dezvoltare preced în
astfel de zone, acţiunile şi răspunsurile concrete şi adecvate ale administraţiilor. În acest sens se
poate aprecia că sunt necesare unele măsuri relativ urgente care să compenseze anumite aspecte
negative şi să favorizeze dezvoltarea zonei şi îmbunătăţirea imaginii sale în general. Astfel pot fi
identificate drept necesare şi urgente unele măsuri cu caracter general şi altele specifice pentru
dezvoltarea turismului în zona Şureanu, în arealul considerat a avea un potenţial maxim, respectiv
"axa Oaşa – vf. Şureanu" (a se vedea pl. nr. 4).
Măsuri cu caracter general

Măsuri specifice în domeniul
turismului

Elaborarea unei strategii cadru de
dezvoltare a zonei Cugir-Şugag

Modernizarea DJ 704 şi reabilitarea DJ
709K

Actualizarea planurilor urbanistice
generale

Reamenajarea şi refacerea marcajelor
pe traseele turistice

Identificarea zonelor unde sunt necesare
PUZ-uri şi formularea temelor specifice

Reabilitarea cabanelor turistice din zonă

Iniţierea unor studii de fundamentare
pentru dezvoltarea socio-economică şi
turistică a zonei

Plasarea de panouri de informare şi
indicatoare în punctele de acces în zonă

Supravegherea ariilor protejate naturale
şi construite existente în zonă

Amenajarea punctelor de belvedere

Identificarea patrimoniului administraţiei
locale, la nivel de terenuri şi clădiri şi a
potenţialului acestuia

Crearea de staţii de Salvamont pentru
asigurarea siguranţei turiştilor

Stabilirea de parteneriate cu alte comune
Evaluarea infrastructurii de cazare din
/oraşe învecinate, cu Consiliul Judeţean
zonă în vederea clasificării
şi cu sectorul privat
Stabilirea de modalităţi eficiente de
comunicare cu comunităţile locale

Elaborarea de materiale promoţionale
privind zona de dezvoltare turistică

Organizarea de ateliere de planificare
strategică

Cooperarea cu agenţii de turism pentru
dezvoltarea şi protecţia adecvată a zonei
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CAPITOLUL IV – CONCLUZII
Prezenta documentaţie este o documentaţie de tip PATZIO, respectiv Plan de Amenajare a
Teritoriului Zonal Inter-Orăşenesc, deoarece cuprinde două UAT, un oraş (Cugir) şi o comună
(Şugag). Obiectivul principal al acestei documentaţii este acela de a fundamenta decizia la nivel
local, privind dezvoltarea zonei turistice Şureanu, mai precis a domeniului amenajabil pentru schi,
stabilit prin Programul Naţional, adoptat prin legea 418 /2006. Având în vedere însă faptul că rolul
unei documentaţii de tip PAT este acela de a aborda integrat şi exhaustiv aspectele dezvoltării
socio-economice a unui teritoriu, prezenta documentaţia a urmărit să satisfacă în măsura
posibilităţilor acest specific şi să ofere celor două administraţii publice locale cât şi Consiliului
Judeţean, în calitate de beneficiar direct, elemente de fundamentare cu caracter extins. În
condiţiile date, respectiv în lipsa unor informaţii actualizate şi complete, privind teritoriile respective,
lipsa unor suporturi topo actualizate (au fost utilizate planuri DTM, ediţia.....), a unor studii de
fundamentare şi a unor investigaţii de teren extinse pe întreg teritoriul precum şi a unei strategii
comune de dezvoltare a celor două UAT-uri, prezenta documentaţie nu poate răspunde decât
parţial cerinţelor specifice, oferind însă elemente suport pentru elaborarea altor studii şi
documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului.
Având în vedere aspectele analizate, contextul teritorial în care este situată zona de interes
turistic, se poate aprecia că aceasta are un potenţial deosebit, datorită calităţii factorilor naturali şi
a unor căi de acces favorabile. Totuşi nu pot fi ignorate obstacolele şi handicapurile cu care zona
se confruntă şi care pot compromite acest potenţial. Dintre acestea amintim: recesiunea
economică şi şomajul, părăsirea masivă a zonei de grupuri şi categorii sociale importante, starea
de degradare avansată a căilor de comunicaţie şi reţelelor tehnico-edilitare, ineficienţa serviciilor
de gospodărie comunală, slaba cooperare inter-comunală, lipsa parteneriatelor locale şi a iniţiativei
locale.
Mobilizarea resurselor locale, iniţierea unor procese de planificare strategică, implicarea
comunităţilor locale sunt măsuri necesare pentru reuşita unui proces de dezvoltare şi mai ales
pentru durabilitatea acestuia. În final se poate aprecia că zona montană Şureanu reprezintă un
element de peisaj cultural cu elemente specifice a cărui valorificare poate aduce beneficii pe plan
local şi regional.
Elementele componente ale acestui peisaj cultural pot fi ilustrate sintetic în schema de
mai jos, într-o formulă preliminară şi sumară de definire a acestui concept şi care necesită iniţierea
şi elaborarea unor studii de specialitate.
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Cadru
natural,
rezervaţii
Aşezări
risipite

Obiceiuri,
tradiţii

Monumente
istorice

Amenajări
hidrotehnice

PEISAJ
CULTURAL
MONTANOPASTORAL

Stâne,
sălaşe

Colonii,
tabere
Trasee,
cabane

PEISAJ CULTURAL - ZONĂ MONTANĂ ŞUREANU

P.A.T. DOMENIUL SCHIABIL VALEA SEBESULUI, JUDETUL ALBA

MEMORIU GENERAL

REVIZIA 0

PAG. 75/79

TRANSCABLU s.r.l. Brasov - I.N.C.D.T. Bucuresti – SC URBAPLAN s.r.l. Bucureşti

ANEXE
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Anexa nr. 1

TRASEE TURISTICE MONTANE
DIN MUNŢII ŞUREANU
1. Sebeş - Şugag - Tău - Oaşa - Tărtărău - Obârşia Lotrului
− marcaj: nemarcat
− lungimea: 78 km (traseu auto, circa 3 ore)
− locuri de adăpost: Cabana Oaşa, cabanele de la Obârşia Lotrului, satul de vacanţă
sau loc de parcare la Obârşia Lotrului.
2. Pasul Tărtărău - Poiana Muierii - Vf. Sălanele - Smida Mare - Gura Potecului - Vf. lui
Pătru – Vf. Auşel - Curmătura Şureanu - Cabana Şureanu
− marcaj: bandă albastră
− timp de mers: 7-8 ore
− lungimea: 20 km
− locuri de adăpost: Cabana Şureanu.
3. Colonia Fetiţa - culmea Diudiu - culmea Cioaca Ciontii - Gura Potecului - Bilele
− marcaj: triunghi roşu
− timp de mers: 4 ½ - 5 ½ h
− lungimea: 18 km
− locuri de adăpost: Colonia Fetiţa, loc de campare la stâna Bilele.
4. Colonia Fetiţa (Oaşa) - Luncile Prigoanei - Cabana Şureanu
− marcaj: cruce roşie
− timp de mers: 3 – 3 ½ h
− lungimea: 8,4 km
− locuri de adăpost: Colonia Fetiţa, Cabana Şureanu.
5. Cabana Şureanu - Poarta Raiului - Curmătura Prisaca - Dealul Păltinei - Dealul
Tomnatecului - Curmături - Dealul Crucilor - Loman - Săsciori
− marcaj: triunghi albastru
− timp de mers: 12-14 h
− lungimea: 44 km
− locuri de adăpost: cabanele Şureanu, Poarta Raiului, Valea Mirajului.
6. Cugir - Moara Turcului - Între Ape - Curmătura Prisaca - Poarta Raiului - Cabana
Şureanu
− marcaj: triunghi roşu
− timp de mers: 14 - 15 h
− lungimea: 60 km (traseu pe drum forestier, se poate parcurge şi cu maşina de tern –
circa 3 ore)
− locuri de adăpost: cabanele Şureanu şi Poarta Raiului.
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7. Cabana Şureanu - Curmătura Şureanu - Pârva - Dealul Negru - Şinca - Scârna Lupşa - Cabana Prislop
− marcaj: triunghi şi punct roşu
− timp de mers: 7-8 h
− lungimea: 27,5 km
− locuri de adăpost: cabanele Şureanu şi Prislop
8. Cugir - Prihodişte - Vf. Tomnatecului - Vf. Plăvaia (Fata Bătrână) - Cabana Prislop
− marcaj: triunghi şi punct roşu
− timp de mers: 3-4 h
− lungimea: 15 km
− locuri de adăpost:Cabana Prislop.
9. Cugir - Bucuru - Bocşitura - Moliviş - Groşi - Năsăpişte - Bătrâna - Şinca
− marcaj: punct roşu
− timp de mers: 7-8 h
− lungimea: 29 km
− locuri de adăpost: Cabana Năsăpişte, loc de campare la stânele din şaua Şinca.
10. Cugir - pârâul Arieş - Cabana Prislop - cantonul Alunul
− marcaj: punct roşu
− timp de mers: 7 - 8 h
− lungimea: Cugir - Cabana Prislop 22 km, Cabana Prislop - cantonul Alunu 3 km
− locuri de adăpost: cantonul Alunu.
11. Cabana Şureanu - cantonul Auşel -– Petrila
−
marcaj: triunghi albastru
−
timp de mers: 5 - 6 h
−
lungimea: 19 km
−
locuri de adăpost: Cabana Şureanu, cantonul Auşel.
12. Cabana Şureanu - Muntele Auşel - Muntele Clăbucet - Plaiul Frunţilor - Satul
Răscoala
−
marcaj: nemarcat
−
timp de mers: 4 - 5 h
−
lungimea: 17 km
−
locuri de adăpost: casele localnicilor din satele Răscoala sau Cimpa.
13. Cabana Şureanu - Vf. Auşel - culmea Bilele - Cabana Voievodu
−
marcaj: cruce albastră
−
timp de mers : 4 - 5 h
−
lungimea: 15 km
−
locuri de adăpost: Cabana Voievodu.
14. Cugir - Mănăstirea Călene şi retur
−
marcaj: nemarcat
−
timp de mers : 2 -2 ½ h
−
lungimea: 8 km
−
locuri de adăpost: pensiunile turistice din oraşul Cugir, loc de campare în satul
Călene.
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15. Cugir - Valea Guşerii - Călene - Mănăstirea Afteia (Plăişor)
−
marcaj: nemarcat
−
timp de mers : 3 h
−
lungimea: 8 km
−
locuri de adăpost: pensiunile turistice din oraşul Cugir, loc de campare lângă
mănăstire.

16. Cugir - Moara Turcului - Canciu (varianta: Canciu)
−
−
−
−

marcaj: triunghi roşu
timp de mers: 8 – 9 h
lungimea: 36 km
locuri de adăpost: cantonul forestier Canciu.

17. Prisaca - Luncile Prigoanei (varianta: Poarta Raiului)
−
marcaj: triunghi roşu şi cruce roşie
−
timp de mers: 2½ h
−
lungime: 8 km
−
locuri de adăpost: Tabăra Luncile Prigoanei, cantonul Brigada silvică Luncile
Prigoanei / Valea Sebeşului.
18.

Cugir - Rândunica - valea Arieş - Cabana Prislop
−
marcaj: triunghi roşu şi cruce roşie
−
timp de mers: 6 h
−
lungime: 22 km (traseu pe drum forestier, se poate parcurge şi cu maşina de tern –
circa 1 h)
−
locuri de adăpost: Cabana Prislop.

19. Cabana Prislop - cantonul Alunul - Dealul Zebru – Vf. Godeanu – Culmea Muncel Sarmizegetusa
−
marcaj: nemarcat
−
timp de mers: 5 h
−
lungime: 20 km
−
locuri de adăpost: loc de campare la poarta de vest a cetăţii sau la 6 km cantonul
silvic Grădiştea de Munte.
20. Cugir - Arieşul - Tăul Lupşii - Steaua - Vf.Tâmpu - Culmea Maleia - Vf.Rudii - Poiana
Omului - Târşa - Leurdana - Cetatea Blidaru - cabana Costeşti
−
marcaj: nemarcat
−
timp de mers: 18 - 20 h
−
lungime: 65 km; (Traseul se desfăşoară până în apropierea Vf. Steaua pe drum
forestier)
−
locuri de adăpost: pentru prima noapte la Cabana Năsăpişte, pentru ziua a doua se
poate campa la casele mărginenilor din Târsa, apoi la cabana sau tabăra Costeşti.
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