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schiabile,potenţial schiabil, clima,factori climatici, temperatura aerului, grosimea stratului de 
zăpadă,precipitaţii solide,infrastructura,pârtii de schi,strategii de dezvoltare a domeniilor 
schiabile. 

 

Introducere   

Turismul ,în România, a luat amploare  odată cu dezvoltarea economică şi socială. 

Datorită acestuia s-a dezvoltat baza tehnico-materială specifică turismului,s-au dezvoltat 

şi diversificat bunurile de consum şi produsele din alimentaţie; s-au dezvoltat şi alte 

ramuri economice ce interesau turismul cum ar fi hidrocentrale electrice ,baraje şi lacuri 

de acumulare, obiective industriale şi culturale, etc. Printre activităţile turistice din 

sezonul de iarnă  intens practicate sunt sporturile de iarnă şi în special schiatul, care este 

din ce în ce mai căutat şi practicat de către iubitorii muntelui, ai mişcării în aer liber şi ai 

zăpezii. 

 Lucrarea a fost structurată în şapte capitole prin intermediu cărora am încercat să 

fac o analiză a situaţiei actuale a domeniilor schiabile şi a factorilor climatici de care 

depind existenţa şi viabilitatea  acestor domenii. 

Deasemenea au fost analizate proiectele de dezvoltare cu implicaţii directe în 

dezvoltarea viitoarelor domenii schiabile, în vederea creşterii potenţialului turistic 

românesc. 

Rezultatele acestui studiu sunt utile iubitorilor muntelui care în sezonul rece doresc să 

practice sporturi de iarnă şi investitorilor din acest domeniu. Oferta este mare şi variată, 

dar încă nu atât de bogată ca în ţările cu tradiţie în acest domeniu. 
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CAPITOLUL 1. 

 

       Istoricul apariţiei pârtiilor de schi în România 

Dezvoltarea turismului montan a început destul de târziu la noi în ţară. Primele                

descrieri făcute asupra unui masiv montan ,aparţin lui D. Cantemir în lucrarea sa 

“Descripţio Moldaviae”. Mai tarziu Gheorge Asachi publică la Iaşi în 1840 “Itinerarul 

muntelui Pionul”.Turismul montan  se dezvoltă în mod deosebit  în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea când în unele regiuni montane apar amenajări destinate acestuia. 

Prima bază turistică din România ia fiinţă în anul 1872, la Sinaia ,odată cu decretarea 

acesteia ca reşedinţă regală. Urmează dezvoltarea treptată a celorlalte staţiuni montane. 

Cele mai multe documente despre practicarea schiatului le avem din revistele apărute în 

Transilvania,unde s-au înfiinţat asociaţii şi societăţi care aveau printre alte scopuri şi cel 

legat de sporturile de iarnă. Aceste asociaţii şi societăţi au avut o contribuţie de seamă la 

dezvoltarea turismului în ţara noastră şi în special în zona munţilor. În zona Sibiului, ca 

urmare a standardului de dezvoltare mai ridicat şi a societăţilor înfiinţate, se amenajează 

pârtii de schi, pe care se organizează multe competiţii de profil.Dotările şi amenajările se 

înmulţesc, ”Societatea Karpatina Transilvană” (S.K.V.),a înfiinţat staţiunea Păltiniş în 

ultimul deceniu al secolului XIX, construindu-se şi  o serie de vile. În anul 1913 se 

consemnează construirea la Poiana Postăvarul a primei trambuline de sărituri cu schiurile, 

de către societatea K.S. V., organizându-se cu această ocazie şi primul concurs de 

sărituri. În 1921 se dă în folosinţă în Poiana Braşov o trambulină mare. În 1939 este 

organizat primul concurs internaţional pe Valea Carp: “Campionatul Internaţional de 

Coborâre “, la care participă schiori din Germania, Austria, Franţa, Iugoslavia, Polonia şi 

Anglia. 

În 1903 se înfiinţează, la Bucureşti “Societatea turiştilor din România“ S.T.R. de 

către Grigore Antipa, Simion Mehedinţi, Ludovic Mrazec, G. Munteanu-Murgoci, dr. 

Alecu Urechia şi Alexandru Vlahuţă, care a funcţionat timp de 13 ani şi care a adus 

contribuţii deosebite în dezvoltarea activităţii turistice.  

În zona masivului Muntele Mic, activităţile turistice şi  sporturi de iarnă,sunt 

consemnate din anul 1936, în manuscrisul editat de “Asociaţia Funcţionarilor 

Municipiului Timişoara” (AMIC),care a fost editat în 12 iulie 1936, cu ocazia inaugurării 

construcţiilor din locaţia respectivă. 

La Poiana Braşov se organizează în 1951  Jocurile Mondiale Universitare. Cu 

această ocazie se construieşte un hotel modern pentru sportivi şi un teleferic, de altfel 

primul din ţară,cu o lungime de 2150m. 

După cel de-al doilea Război Mondial încep să apară şi să se afirme bazele din 

alte zone montane ale ţării precum Maramureş, Harghita, Cindrel, Parâng, Muntele Mare 

etc.  

Actualmente, se fac eforturi susţinute pentru dezvoltarea turismului montan, în 

scopul creşterii competitivităţii pe piaţa internaţională. Dotările cele mai importante se 

fac în direcţia dezvoltării sporturilor de iarnă, în special în arealul Valea Prahovei – 

Braşov în staţiunile Poiana Braşov, Sinaia şi Predeal, unde se amenajează pârtii de schi 

alpin, schi fond, pârtii de bob şi săniuş, patinoare şi mijloace de transport pe cablu. 
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CAPITOLUL 2 

 

AMENAJAREA PÂRTIILOR DE SCHI ALPIN 

Domeniul schiabil în totalitatea lui rezultă  prin asocierea dintre condiţiile 

naturale şi o serie de  dotări corespunzătoare, amenajări şi servicii, îmbinate cu protecţia 

mediului înconjurător. 

 Componentele principale care stau la baza unei staţiuni montane sunt: 

-domeniul schiabil şi dotările aferente, 

-serviciile de cazare şi alimentaţie, 

-serviciile suplimentare, 

-protecţia mediului(M.Ilie,2007). 

În ceea ce privesc investiţiile , trebuie avut în vedere timpul în care se 

amortizează acestea, ce rentabilitate şi profit pot avea, la cât se ridică cifra de afaceri şi 

care e valoarea acţiunilor pe piaţă. Există mai multe etape pentru finalizarea pârtiilor de 

schi şi anume: 

 - Etapele de proiectare a pârtiilor 

 - Etapa de prospectare  

 - Etapa  studiului tehnic al domeniului potenţial 
 - Etapa de proiectare a amnenajării. 

 - Etapa de amnenajare propriu- zisă   

 - Etapa de funcţionare 

 

Pentru identificarea  morfologiei  reliefului  în vederea  amenajării  domeniului 

schiabil se percep următorii paşi: 

      a)Studiul morfologiei de ansamblu al reliefului 

b).Marcarea traseelor potenţiale 

c)Respectarea traseelor fixate în faza  iniţială 

d)Reprezentarea trăsăturilor de ansamblu a profilelor longitudinale ale pârtiilor 

considerate viabile 

e)Identificarea expoziţiei versanţilor traversaţi de viitoarele pârtii de schi 

f)Determinarea caracteristicilor morfometrice ale viitoarelor pârtiilor de schi 

      g)Analiza fluxului de turişti dintre zonele emiţătoare şi domeniile prospectate. 

     h)Stabilirea regiunilor potenţiale şi locaţia de amenajare turistică(M.Ilieş,2007). 

 

 

CAPITOLUL 3 

            MODELE DE AMENAJARE A PÂRTIILOR DE SCHI ALPIN  

Pentru amenajarea pârtiilor există posibilităţi multiple, în funcţie de configuraţia 

reliefului şi posibilităţile financiare ale investitorului, liniile directoare sunt date de 

condiţiile naturale şi de nivelul economic al regiunii. 

Ele se pot diferenţia după: 

-concentrarea dotărilor(distribuirea lor în jurul masivelor,în interiorul acestora sau 

de-a lungul văilor); 
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-amplasarea staţiunii faţă de masiv: la periferie, liniar, urmând culoarele naturale 

sau în zona terminală; la înălţime sau la bază dincolo de limita aşezărilor umane,(Ţigu, 

2001). 

In România, majoritatea domeniilor schiabile nu au fost amenajate după aceste 

principii, drept urmare sunt supraaglomerate din punct de vedere al cazării şi  

transportului pe cablu, iar  telecabinele nu sunt îndestulătoare, eficienţa actului recreativ, 

dar şi cea economică având de suferit.  

Pe lângă gradul de dificultate  al pârtiilor, ele se pot clasifica şi în funcţie de locul 

de amplasare şi de raporturile existente între principalele lor elemente. In acest scop se 

conturează următoarele modele (Ilieş,2007 

Modelul 1. Se foloseşte la amenajări de dimensiuni mici, în cazul unui versant 

mărginit în partea de jos de o şosea sau o staţiune turistică mică. Transportul pe cablu 

este pe acelaşi traseu cu pârtia(Staţiunea Izvoare, în Munţii Igniş). (Fig.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Fig.1. Model 1 
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Modelul 2. Se foloseşte la amenajarea de pârtii paralele , de-a lungul unei căi de 

comunicaţii ; acestea funcţionând separat.(Fig.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Model 2 
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Modelul 3, este folosit când se are în vedere amenajarea a două sau mai multe 

pârtii provenite din mai multe sectoare ;acestea fiind dispuse una în prelungirea celeilalte. 

Transportul pe cablu în asemenea situaţii se asigură în general cu două instalaţii 

diferite(Borşa, Munţii Rodnei,unde prima pârtie este deservită de un telescaun ,iar a doua 

de un teleschi).Se poate utiliza şi un singur transport pe cablu la ambele pârtii.(Fig. 8) 
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Fig.3.Model 3 
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Modelul 4.În această situaţie avem de-a face  cu un domeniu în care mai multe văi 

şi versanţi cu pante variate ce converg într-o depresiune , pârtiile având diferite grade de 

dificultate, ca atare există o diversitate mare de turişti. Deservirea turiştilor se face într-un 

singur centru foarte bine dotat cu o infrastructură bine pusă la punct(domeniul Vall de 

Nuria-Munţii Pirinei).(Fig.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.Model 4 
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Modelul 5.Pentru acest model a fost concepută doar o singură linie de transport pe 

cablu pentru mai multe pârtii cu grade diferite de dificultate,de aceea este absolut 

necesară dimensionarea corespunzătoare a liniei de transport. (Fig.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.Model 5 
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Modelul 6, seamănă cu modelul 5 ,doar că amenajarea pârtiilor este mai puţin 

elaborată.(Fig.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.Model 6 
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Modelul7.Pârtiile la acest model sunt amenajate pe versanţi aşezaţi de o parte şi 

de alta a drumurilor de acces înspre acestea.(Fig.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

Fig.7.Model 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelul 8, este o amenajare de mari dimensiuni ce cuprinde tot ce există în acea 

zonă, fiind de fapt o combinaţie a modelelor anterioare. Infrastructura acestui model este 

complexă, fiind folosită în majoritatea domeniilor schiabile din Europa cu tradiţie în 

sporturile de iarnă( Ilieş, 2007). 

 Aceste modele pot însă suferi schimbări , în funcţie de configuraţia reliefului ales 

pentru pârtii. 
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Modele de amenajare a staţiunilor montane din Europa 
 

Ţările în care s-au dezvoltat domenii schiabile au avut o evoluţie ascendentă în cea ce 

priveşte amenajarea lor,în funcţie de experienţa şi condiţiile specifice zonei 

respective(relief,climă,peisaj,zăpadă,acces,condiţii economice, sociale şi culturale). 

Franţa  este una din ţările care au trasat direcţia modelelor domeniilor schiabile. Aici, 

prin anii 1920 a apărut schiul modern ,aşa cum se practică azi. Tot aici au apărut cele 

patru modele de aşa zise „generaţii de staţiuni”şi s-a desfăşurat prima competiţie 

internaţională de schi în 1924, la care au participat 16 naţiuni. 

    Austria 

        La început , staţiunile au fost create după modelul francez (Innsbruck ,Badgastein, 

Kitzbühel, San Anton),  ca apoi să se treacă la o concepţie proprie ce a fost implementată 

în special în Tirol. Austriecii pun în centrul proiectului omul de la munte , cel care 

locuieşte în acea zonă fiind direct interesat pentru dezvoltarea acesteia. 

Elveţia 

        Această ţară este preponderent montană, condiţiile naturale fiind exploatate la 

maxim pentru sporturile de iarnă şi nu numai. Este recunoscută la nivel mondial în ceea 

ce priveşte dotarea pentru sporturile de iarnă şi pentru numărul mare de schiori. 

            Italia , este clasată pe primele locuri pe plan mondial ca număr de turişti ce 

accesează domeniile acesteia. 

În Germania, schiul este extrem de popular, fiind intens practicat.  

 Modele de amenajare din România 

 

Modele europene au fost cele care s-au impus şi în ţara noastră. Totuşi ,nu putem 

spune că toate domeniile schiabile sunt conform STAS-ului. Multe dintre ele s-au 

dezvoltat pe lângă staţiunile montane deja existente. 

Staţiunea Sinaia, corespunde perioadei generaţiei a treia a staţiunilor din Franţa,. 

Aici însă, amenajarea spaţiilor de cazare şi alimentaţie publică se află în interiorul 

domeniului schiabil. Celelalte staţiuni de pe Valea Prahovei Buşteni, Azuga, Predeal au 

fost la început staţiuni de vilegiatură,ca apoi să–şi îmbunătăţească serviciile 
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În staţiunea Predeal ,domeniul schiabil porneşte din staţiune, ea fiind situată la 

1040 m altitudine. Şoseaua traversează staţiunea ,având unităţi de cazare de o parte şi de 

alta a ei, cu ponderea cea mai mare pe partea dinspre est, unde se află şi linia de cale 

ferată. 

Staţiunea Poiana Braşov diferă de celelalte prin situarea în vecinătatea unui mare 

oraş pe care-l deserveşte şi de care este conectată atât printr-o cale rutieră cât şi prin 

transport pe cablu. (fig.9) 

 
 

Fig.9.Structura domeniului schiabil Poiana Braşov 

 

 

Fig.8.Model de amenajare cu staţiunile  

răsfirate legate printr-o rută feroviară sau 

rutieră ce se gaseşte în vale (http://altitudes-

architecture.blogspot.com) 

http://altitudes-architecture.blogspot.com/
http://altitudes-architecture.blogspot.com/
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Fig.10 .Icoana Cavnic.www.skivirus.com 

Domeniul schiabil Cavnic este format din şapte pârtii de schi, cu potenţial de deschidere 

de noi pârtii .  La Cavnic, pârtia Icoana este construită dupa modelul 5 unde există un singur 

cablu de transport şi pârtii de o parte şi alta a acestuia .(fig.10) 

 

 

                                                                CAPITOLUL 4 

 

 

ROLUL FACTORILOR CLIMATICI ÎN EVALUAREA POTENŢIALULUI SCHIABIL 

Clima , joacă un rol foarte important în activităţile turistice indiferent în ce sezon 

s-ar desfăşura acestea. 

România  dispune de un potenţial climato- turistic foarte variat şi de o mare 

complexitate şi valoare, recunoscute pe plan mondial. La noi există mari diferenţieri în 

repartiţia precipitaţiilor atmosferice, datorate poziţiei geografice faţă de principalii centri 

barici şi a diversificării  reliefului. 

În desfăşurarea activităţilor recreative din timpul iernii, o deosebită importanţă o 

prezintă precipitaţiile solide. Grosimea stratului de zăpadă este esenţială în practicarea 

sporturilor de iarnă. La peste 1800m stratul de zăpadă este în general prezent în cea mai 

mare parte a anului,aproximativ 200 de zile ,avânt grosimea până la 3 metri în luna 

martie(staţia Iezer în munţii Rodnei 1785m durata stratului de zăpadă este de 197zile,iar 

la Vârful Omu de 219 zile).Coborând la altitudini medii între 800-1200m, grosimea 

stratului de zăpadă pe versanţii cu orientare nordică ajunge la 1-1,5 m, iar pe versanţii 

sudici stratul de zăpadă se reduce la jumătate, având o durată de 80-120 de zile, între 

lunile decembrie şi aprilie. Această zonă întruneşte cele mai favorabile condiţii pentru 

practicarea sporturilor de iarnă şi în consecinţă au fost înfiinţate cele mai multe staţiuni 

montane (Postăvaru, Mogoşa, Rodna, Borşa, Vatra Dornei, Cârlibaba). Totuşi, există 

pârtii de schi şi  la peste 2000m în Bucegi, pe platoul somital al acestora.  



 16 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA AERULUI

 1997-2006 POIANA BRAŞOV
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an 1997 -3,9 -5,2 -3,8 -1,3 9,1 12 0,7 -3,8

an 1998 -4,6 -2,7 -5,5 4,9 5,1 -3,3 -7,1

an 1999 -2,6 -6,8 -1,7 3,9 4,2 -1,2 -3,8

an 2000 -9,2 -5 -2,9 5,9 6,9 4,8 -0,8

an 2001 -3,7 -4,3 1,1 4,2 7,1 -2,8 -9,9

an 2002 -5,4 -1 0,4 3,5 3,6 2 -7

an 2003 -5,9 -9,2 -3,3 1,4 14 14,4 14 15,2 8,7 2 2,4 -3

an 2004 -7,7 -5,5 -1,8 3,7 7,2 11,9 14,2 13,5 9,1 6,1 0 -3,7

an 2005 -6,2 -7,1 -5 3,3 9,8 10,8 14,1 13,5 10,2 4,7 -0,8 -4,6

an 2006 -7,9 -7,5 -3,2 3,8 8 11,8 14,7 13,2 9,9 6,4 1 -2,3
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Fig.11 
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Fig.12 
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NUMĂRUL ZILELOR CU PRECIPITAŢII SOLIDE

1997-2006 POIANA BRAŞOV
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an 1997 5,0 11,0 14,0 18,0 6,0 5,0 14,0

an 1998 10,0 6,0 21,0 5,0 1,0 9,0 10,0

an 1999 6,0 18,0 13,0 20,0 18,0 10,0 14,0

an 2000 20,0 15,0 14,0 4,0 1,0 10,0

an 2001 5,0 17,0 5,0 4,0 1,0 13,0 18,0

an 2002 12,0 6,0 11,0 7,0 3,0 10,0 11,0

an 2003 15,0 16,0 13,0 8,0 5,0 5,0 10,0

an 2004 20,0 13,0 12,0 2,0 1,0 10,0 10,0

an 2005 6,0 7,0 1,0 1,0 2,0 9,0

an 2006 9,0 8,0 12,0 3,0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

Fig.13 
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Fig. 14                   

Analizând factorii climatici din tabelele şi graficele staţiunii Poiana Braşov,în 

perioada 1997-2006,constatăm că temperatura medie a aerului în această perioadă este 

cuprinsă între valorile de -9,9ºC în luna decembrie 2001 şi 7,1ºC în octombrie a aceluiaşi 

an. Cele mai joase temperaturi se înregistrează începând din decembrie până în martie. La 

fel se întâmplă şi cu stratul de zăpadă, fiind mai gros din decembrie până în martie. Cel 

mai gros strat de zăpadă s-a înregistrat în februarie 2000 de 55cm şi în ianuarie fiind de 

54cm,iar cel mai subţire strat de zăpadă a fost în 2005 şi 2006 ,media fiind de 14cm, 

respectiv de 2cm.Dacă vom calcula o medie a numărului de zile cu precipitaţii solide,se 

constată că anii cei mai săraci în precipitaţii de acest tip au fost anii 2005 şi 2006  cu o 

medie de 26 zile, respectiv 32 zile, iar în ceea ce priveşte cantitatea de precipitaţii solide 

,media cu cantitatea cea mai mare a fost înregistrată în anul 1997,ea fiind de 72,4cm şi cu 

cantitatea cea mai mică în 2002 de 59cm.(fig.11,12,13 şi14) 
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an 2000 -8.9 -4.6 -3.4 5 9.1 12.5 13.3 14.9 8.1 6 5.1 0.1
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Fig.15 

 

 



 21 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

an 1990 31.0 28.0 18.0 6.0 0.0 0.0 1.0 2.0 30.0

an 1991 31.0 28.0 31.0 21.0 5.0 0.0 9.0 11.0 26.0

an 1992 31.0 29.0 31.0 20.0 1.0 0.0 1.0 4.0 15.0 26.0

an 1993 31.0 28.0 31.0 24.0 0.0 0.0 0.0 21.0 31.0

an 1994 31.0 28.0 31.0 7.0 1.0 1.0 3.0 15.0 31.0

an 1995 31.0 28.0 31.0 21.0 2.0 0.0 1.0 2.0 28.0 31.0

an 1996 31.0 29.0 31.0 25.0 0.0 0.0 1.0 3.0 6.0 21.0

an 1997 31.0 28.0 32.0 20.0 8.0 0.0 7.0 14.0 31.0

an 1998 31.0 28.0 31.0 17.0 0.0 0.0 5.0 22.0 31.0

an 1999 31.0 28.0 31.0 20.0 1.0 0.0 4.0 9.0 27.0

an 2000 31.0 29.0 31.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0

0.0
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10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0
GROSIMEA STRATULUI DE ZAPADA  

PARANG 1990-2000

 
                                                               Fig.16  

Din graficele înregistrate pe zece ani în Masivul Parâng,se poate observa că 

temperatura aerului a fost cuprinsă între 1,9ºC în 1990 şi -3,9ºC în 1993.Cele mai joase 

temperaturi ale aerului au fost înregistrate la mijlocul perioadei analizate. La sfârşitul 

perioadei analizate, adică în anul 2000 temperatura medie a aerului a fost de -

2,3ºC;aceasta fiind o temperatură medie care ne face să tragem concluzia că în această 

zonă temperaturile rămân încă constante. Dacă analizăm graficul şi tabelul alăturat 

constatăm că au fost înregistrate temperaturi negative şi în luna aprilie , iar în noiembrie 

sunt mai crescute ca de obicei. Se pare că şi în acest masiv lunile reci translatează înspre 

primăvară. Calculând o medie a grosimii stratului de zăpadă , se observă că aceasta este 

cuprinsă între 21,6cm în 1990 şi 27, 2cm în anul 1994. (fig.15 şi 16) 
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CAPITOLUL 5 

AREALELE CU POTENŢIAL SCHIABIL DIN ROMANIA 
 

 Pornind de la dictonul “mens sana in corpore sano” valabil şi în zilele noastre 

când tehnologia este avansată şi sedentarismul proliferează, omul trebuie să găsească un 

remediu, prin care să-şi recreeze atât mintea cât şi corpul; mişcarea  fiind un atribut de 

bază, venind în apărarea  sănătăţii şi bineînţeles şi în menţinerea unui corp frumos şi 

armonios dezvoltat. 

          În acest contest se înscriu şi sporturile de iarna indiferent dacă sunt de performanţă 

sau de agrement,contribuind în mare măsură la menţinerea stării de sănătate, a bunei 

dispoziţii şi a formării unui corp frumos şi armonios dezvoltat. 

        Adunând lungimea totală a pârtiilor existente în ţara noastră, se ajunge la un total de 

peste 152,553 km. Raportând această lungime la  totalul pârtiilor existente, care e de 154, 

observăm că  lungimea medie a pârtiilor este sub un kilometru, ceea ce se constituie într-

un indicator foarte modest.  

    Cele mai multe pârtii sunt în Poiana Braşov (10) acolo unde se găseşte şi cea mai lungă 

pistă, Drumul Roşu, cu o lungime totală de 3.829 m. Din acest punct de vedere, în ţara 

noastră există trei mari staţiuni favorizate de condiţiile naturale deosebite: Poiana Braşov, 

Predeal şi Sinaia. Ele deţin aproximativ 63% din capacităţile de cazare din staţiunile din 

România, 70% din totalul pârtiilor amenajate şi instalaţiilor pe cablu şi 40% din circulaţia 

turistică din zona montană. 

În zona Maramureşului găsim în jur de 17 pârtii unele mai scurte destinate 

începătorilor şi unele mai lungi pentru cei avansaţi sau pentru schiul de performanţă. 

Cele mai reprezentative şi mai cunoscute pârtii din Carpaţii Orientali sunt: pârtiile 

din staţiunea Borşa, în număr de trei (fig.18)cu o lungime totală de 2800 de metri. În 

sezonul de schi 2007-2008 a fost dată în folosinţă o telegondolă care  deserveşte pârtia 

olimpică ce are un grad de dificultate ridicat.  

Cavnicul şi-a reconvertit vechea economie minieră spre turism şi în special spre 

sporturile de iarnă. Domeniul schiabil este format din şapte pârtii de schi, cu potenţial de 

deschidere de noi pârtii.(fig.17) Complexul Roata  are o lungime de 6 km cu trei 

teleschiuri şi şase variante de coborâre. Părtia-etalon are lungimea de  2,25 km. 
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                                          Fig.17. Pârtia Roata-Cavnic                                              

 

                 

                                            Fig,18.Borşa.Pârtia de schi                     

Vatra Dornei este situată în Depresiunea Dornelor la o altitudine de 810 m, la 112 

km de Suceava şi 80 km de Bistriţa, fiind cunoscută datorită izvoarelor cu ape minerale 

carbogazoase, încă de la începutul secolului al XIX-lea. Staţiunea din Bucovina 

beneficiază şi de trei pârtii de schi. Două dintre ele se află chiar în centrul oraşului unde 

se organizează în fiecare an Serbările Zăpezii.(fig.19)  
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                                                    Fig.19.Pârtia Parc, Vatra Dornei 

Oraşul Topliţa, chiar dacă nu beneficiază de zone înalte, are două pârtii foarte 

căutate de schiorii din Ardeal,la 3 km de oraş.(fig.23) 

La Ciumani o localitate  în apropiere de Gheorgheni, în partea estică a 

Transilvaniei, s-au amenajat de curând două pârtii. Puse în “cascadă”, una în continuarea 

celeilalte, cele două piste au o lungime ce depăşeşte 1500 m. Una dintre cele mai 

cunoscute staţiuni din această zonă este şi Harghita Băi, amplasată la poalele Masivului 

Harghita-Ciceu, la o altitudine de 1350 m. Zăpada se menţine în medie 4 luni pe an, 

remarcându-se temperaturi foarte scăzute în timpul iernii. Staţiunea este dotată cu schi 

lifturi pentru fiecare pârtie şi o pârtie de snowboard cu 5 trambuline.(Fig.20) 

                             

                           Fig.20.Harta schi,Băile Harghita.www.skivirus.com 
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Cele mai reprezentative şi mai cunoscute pârtii din Carpaţii de Curbură sunt: 

pârtiile din Predeal cu o lungime totală de 7340 de metri din care cea mai lungă este 

pârtia Cocoşul cu o lungime de 2250 m, grad de dificultate mediu.(Fig.21)  

                             

                            Fig.21Predeal-Domeniu schiabil,www.skivirus.com  

Apoi, Poiana Braşov, cu o lungime totală a pârtiilor de 13928 de metri, situată la 

poalele masivului Postăvaru, la o altitudine de 1020 de metri fiind considerată cea mai 

importantă staţiune de schi din România. Cea mai lungă pârtie din staţiune este Drumul 

Roşu de 3829 de metri, iar cea mai dificilă pârtie din ţara este considerată pârtia Kazel cu 

o lungime de 350 de metri.(Fig.22) 

 

                              

                                 Fig.22.Poiana Braşov -Domeniu schiabil .www.skivirus.com                                    

Azuga încearcă să ţină pasul cu staţiunea Predeal, urmărindu-se montarea de 

instalaţii de produs zăpadă pe toate pârtiile din staţiune. Zăpada se menţine din decembrie 

până în martie. De reţinut că pârtia Sorica este una dintre cele mai bune din ţară, având şi 

omologare de pârtie olimpică din anul 2002. 
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Cele mai reprezentative şi mai cunoscute pârtii din Carpaţii Meridionali sunt: 

pârtiile din Sinaia, Bâlea Lac, Păltiniş, Parâng şi Straja.  

Domeniul schiabil din staţiunea Sinaia este repartizat pe doi versanţi ai muntelui 

Vârful cu Dor şi este format din 14 pârtii de schi cu diferite grade de dificultate, 

totalizând cu aproximaţie 10,5 km de pârtie(Fig.23) 

                                    

                                                 Fig.23.Sinaia-Domeniul schiabil,www.skiresort.ro 

 

 

Staţiunea Bâlea Lac, plasată într-un mediu ambiental unicat pentru ţara noastră, 

reprezintă locul ideal a celor care iubesc schiul extrem. În zonă nu există decât pârtii 

naturale, care fac posibile coborâri pe trasee de peste zece kilometri lungime.Transportul 

pe cablu este asigurat cu telecabina care face legătura cu Bâlea Cascadă.  

Staţiunea Păltiniş a fost întemeiată în ultimul deceniu al secolului XIX de 

Societatea Carpatina Transilvana; pârtiile sale au o lungime totală de 17490 metri . 

Staţiunea Straja, aflată la o altitudine de 1380 m, la 9 km de Lupeni,este una din 

cele mai căutate staţiuni de către schiorii din vestul ţării.Domeniul schiabil este format 

din 9 pârtii de schi de diferite grade de dificultate,cu o lungime totala de 4880m.(Fig.24) 
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                                                          Fig.24. Straja 

Parâng, este una dintre staţiunile cu vechi tradiţii în sporturile de iarnă; la o 

distanţă de numai 15 km de Petroşani; există 3 pârtii Subtelescaun, Spre Saivane şi 

Poiana Mare cu o lungime totală de 3610 metri,care sunt folosite doar de A.N.E.F. 

Bucureşti    şi C.S.Ş.Petroşani . (fig.25) 

                      
                                                       Fig.25.Parâng 

Staţiunea Rânca se află în judeţul Gorj, la 1700m altitudine, în plină dezvoltare. 

Cele două pârtii de schi sunt amenajate pe Muntele Corneşu. De remarcat că pârtia pentru 

începători este dotată şi cu instalaţie de nocturnă. 

Staţiunea Muntele Mic la fel ca şi Semenicul se află la o altitudine de 1525 metri 

respectiv 1410 metri. Lungimea totală a pârtiilor din cele două staţiuni este de 8200 

metri.  
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În Munţii Sebeşului din Masivul Şureanu, a fost inaugurat în 2009 (23ian.2010), 

un domeniu schiabil cu şapte pârtii de schi cu o lungime totală de 15120m, dotate cu 

două teleschiuri.(fig.26) 

 

                      

                 Fig.26.Pârtii domeniu schiabil Şureanu. www.roxi-world.php 

Pârtia Vârtop de la Arieşeni este situată la altitudinea de 950 metri şi se află la 

graniţa dintre judeţele Alba şi Bihor. Pârtia este omologată şi beneficiază de iluminare 

nocturnă pe toată întinderea. Lungimea totală a pârtiilor este de 1920 metri.(fig.40) 

Staţiunea Băişoara, deţine o pârtie de schi cu o lungime de aproximativ 1200 

metri şi o diferenţă de nivel de 250 metri Urcarea pe pârtie se face cu ajutorul a doua 

teleschiuri: teleschiul principal pe toată lungimea pârtiei de schi şi un baby-schi pentru 

copii/începători. (fig.41) 

La Buscat s-au dat în folosinţă în anul 2010 ,3 pârtii de schi care împreună 

depăşesc 3 km, deservite de un telescaun de ultimă generaţie. Pârtiile au fost construite cu 

diferite grade de dificultate, una fiind pentru începători şi două pentru avansaţi. 
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Fig27.Arealelel cu domenii schiabil din România(Sursa  www.xtrem.ro) 
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CAPITOLUL 6 
 

 

6.1.VALORIFICAREA POTENŢIALULUI SCHIABIL DIN ROMÂNIA 

Se ştie că în Carpaţii Meridionali şi Orientali înălţimile optime pentru practicarea 

sportuilor de iarnă sunt cuprinse între 1500-1800 metri, în Munţii Apuseni altitudinile 

între 1500-1800 metri, iar în Munţii Banatului între 1300-1400 metri.,  

 Turismul de iarnă, prin numărul mare de practicanţi, poate aduce  beneficii 

majore. Pentru aceasta există un Program naţional de dezvoltare a turismului 

montan:“Superschi în România”, prin care se vor investi peste 130 milioane de euro 

pentru dezvoltarea domeniului schiabil din patru zone geografice ale ţării: 

a)Valea Prahovei cu staţiunile Sinaia, Buşteni şi Azuga, Predeal şi Poiana Braşov; 

b)Valea Jiului cu staţiunile Straja, Lupeni, Parâng, Pasul Vulcan; 

c) Zona Maramureşului cu staţiunile Borşa, Cavnic şi Mogoşa;  

 d) Zona Suceava cu staţiunea Câmpulung Moldovenesc. 

 Pe lângă programul guvernamental există proiecte regionale care vizează 

dezvoltarea domeniilor schiabile sau pentru amenajarea de noi domenii schiabile în zone 

unde s-au făcut deja studii integrale în conformitate cu legislaţia din domeniul mediului şi 

a ariilor protejate de către autoritatea Naţională pentru Turism în colaborare cu societăţi 

de consultanţă şi proiectare în domeniu. 

 Zonele studiate sunt răspândite în 22 de judeţe ale ţării după cum urmează: Slănic 

Moldova-((judeţul Bacău), Abrud –Arieşeni-Zlatna (judeţul Alba), Bran-Moeciu (judeţul 

Braşov), Băişoara-Vlădeasa-Răcătău (judeţul Cluj),Padina-Peştera-Valea Ialomiţei 

(judeţul Dâmboviţa), zona Borsec –Harghita-Băi-Izvorul Mureşului (judeţul Harghita), 

Lăpuşna-Sovata (judeţul Mureş),zona Broşteni-Câmpulung Moldovenesc-Crucea-Gura 

Humorului-Vatra Dornei ( judeţul Suceava),ş.a. 
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Legenda: 

Viitoare domenii schiabile 

   Fig.28.   Harta domeniilor schiabile şi a proiectelor pentru viitoare domenii 

schiabile(www.xtrem.ro cu completare) 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.xtrem.ro/
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CAPITOLUL 7 

 

Concluzii   

          În condiţiile în care domeniul schiabil din Carpaţii româneşti are o răspândire largă 

(70.000 kmp), se impune o reevaluare a acestui potenţial în perspectiva unei valorificări 

adecvate. 

Domeniile schiabile din România se află încă în faza de „pionerat”, principalul 

atu al staţiunilor autohtone de schi în faţa concurenţei străine fiind distanţa. Practicarea 

schiului a devenit în ultima perioadă un turism de weekend ,ceea ce face ca pârtiile 

autohtone să devină periculoase pentru iubitorii acestui sport, datorită aglomeraţiei . 

Cei mai importanţi factori climatici pentru practicarea schiatului sunt :grosimea 

stratului de zăpadă şi durată acesteia, numărul de zile cu precipitaţii solide, ,temperatura 

aerului, nebulozitatea atmosferică, frecvenţa şi viteza vântului, ceaţa şi avalanşele.  

Grosimea stratului de zăpadă este factorul esenţial pentru a se putea practica 

schiul. Aceasta depinde de temperatura aerului şi de cantitatea de precipitaţii solide din 

acea zonă. Datorită circulaţiei aerului la noi în ţară din direcţia vestică , cantitatea de 

precipitaţii solide pe versanţii vestici ai munţilor este mai mare faţă de cei orientaţi spre 

est. Din analizele climatologilor rezultă concluzia că sudul ţării are din ce în ce mai mică 

cantitatea de precipitaţii, în vreme ce partea nordică este mai favorizată. Analizând din 

acest context amenajarea pârtiilor de schi ,se recomandă ca acestea să fie amenajate în 

partea nordică, pe versanţii nordici şi vestici ai masivelor muntoase . 

În ceea ce priveşte temperatura aerului, este important ca aceasta să scadă sub 

0ºC, pentru ca stratul de zăpadă să persiste cât mai mult timp , dar şi pentru a se putea 

produce zăpadă artificială cu ajutorul tunurilor de zăpadă. 

Analizând comparativ  temperatura aerului în cele trei grupe ale Carpaţilor , s-a 

constatat că numărul de zile de îngheţ este cel mai mare în Carpaţii Orientali şi 

Meridionali şi parţial în Carpaţii Occidentali, în Depresiunea Transilvaniei şi Bucovina    

( Ilieş,2007)La altitudini de peste 1000m ,zilele de îngheţ depăşesc 250 într-un an, iar la 

2000m ,acestea pot ajunge la 285 de zile anual. Pentru practicarea sporturilor de iarnă 

temperatura aerului trebuie să fie sub 0ºC cu aproximaţie 200zile pe an. Cu toate acestea 

au fost construite câteva pârtii de schi şi în zone în care zilele de îngheţ la sol sunt mai 

puţine ,pentru a uşura dorinţa turiştilor din apropierea unor oraşe de a se deplasa cât mai 

aproape de acestea, pentru a schia. Astfel au fost construite pârtii de schi la Feleac (Cluj-

Napoca), Hidişelul de jos(Oradea), Cozla(Piatra Neamţ). 

În România au fost omologate 90 de pârtii din 15 judeţe, dintre care cele mai 

multe(10) sunt la Poiana Braşov, Acestea sunt :pârtiile Telescaun, Lupului, 

Stadion,Sulinar,Drumul Roşu, Subteleferic ICPAT,Ruia,Bradul,Slalom şi Kazel. 

Urmează Sinaia unde sunt omologate la standarde naţionale nouă 

pârtii:Carp,Drumul de Vară, Valea Dorului-Subtelescaun 2, Valea Dorului –

variantă,Papagal,ValeaDorului-Subtelescaun1,Valea Soarelui, Scândurari şi începători.Pe 

locul trei se situează Predealul cu cinci pârtii omologate :Subteleferic, Clăbucet, 

Cocoşul, Clăbucet variantă şi Clăbucet Sosire. Urmează Azuga cu patru pârtii omologate 

:Cazacu Variantă,Sorica, Azuga Sud şi La Stână. Azuga are  patru pârtii 

omologate:Cazacu Variantă, Sorica, Azuga Sud şi La Stână. Etc. 
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Dacă intreprindem o clasificare a zonelor cu pârtii omologate, pe primul loc se 

situează   judeţul Braşov cu 19 pârtii omologate, urmat de  judeţul Prahova cu 13 pârtii 

omologate şi   judeţul Harghita cu 12 pârtii omologate. 

 

În clasamentul staţiunilor autohtone, realizat după starea pârtiilor şi facilităţile 

oferite de staţiune, pe primul loc se situează Poiana Braşov. 

Clasificarea domeniilor schiabile în funcţie de pârtiile existente pentru începători, 

pentru schiori cu pregătire medie şi pentru schiorii avansaţi  situează pe primele locuri 

Poiana Braşov, Sinaia, Azuga şi Predeal. 

Au fost înfiinţate în 14 localităţi şcoli de schi alpin,  unde micii pasionaţi şi 

talentaţi ai sporturilor de iarnă se pot perfecţiona în arta acestui minunat sport.( fig.29).  

            

 

Legendă:Şcoli de schi alpin 

                                     Fig.29.Şcoli de schi alpin(www.xtrem.ro cu completare) 

 

 

http://www.xtrem.ro/
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Schi fond se predă la şcolile de profil din 11 localităţi, reliefate pe harta alăturată (fig.30):                            

 

 

         Legenda:Şcoli de schi fond 

                                                                      Fig. 30.Şcoli de schi fond(www.xtrem.ro cu completare) 

 

 
        

 

 

 

http://www.xtrem.ro/
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 Centrele  de monitori , care în prezent numără 315 membri, au fost înfiinţate sub 

egida „Asociaţiei monitorilor schiori din România”la în principalele staţiuni(fig.31):        

               

 

 

 
Legendă:Centre de monitori 

                                                              Fig.31,Centre de monitori(www.xtrem.ro cu completare) 

 

 

 

 

 

 

http://www.xtrem.ro/
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Campionatele naţionale ale schiorilor de performanţă se desfăşoară pe 

următoarele domenii schiabile Borşa, Predeal, Poiana Braşov, Sinaia şi 

Azuga.(fig.32): 

      

 

 

 

 

 

 
Legendă:campionate naţionale 

                                  Fig.32,Harta  campionatelor naţionale de seniori(www.xtrem.ro cu completare) 

 

 

 

http://www.xtrem.ro/
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Deasemenea ,există domenii schiabile unde se  desfăşoară campionatele naţionale 

pentru elevii ce practică schiul de performanţă (fig.33) 

 

 

 

 
 

Legendă:campionatele de juniori 

            Fig.33.Campionatele naţionale de juniori(www.xtrem.ro cu completare) 

 

 

         

 Centre de salvamont funcţionează în 32 de localităţi, având la ora actuală 1200 angajaţi 

specializaţi în această grea şi altruistă meserie. 

 

http://www.xtrem.ro/
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