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*** 
 
Cuvinte – cheie: turism, turismul de agrement, turismul sportiv, potenŃial turistic, grupa 

centrală a CarpaŃilor Orientali, evoluŃia turismului, relief pe calcare, relief vulcanic, potenŃial 

climatic, potenŃial hidrografic, parc naŃional, infrastructură, căi de comunicaŃie, unităŃi de 

cazare, circulaŃie turistică, turism sportiv de vară, turism sportiv de iarnă, drumeŃie, alpinism, 

escaladă, speoturism, ciclism montan, canyoning, rafting, zbor cu parapanta, turism ecvestru, 

schi, snowboarding, aspect economic aspect ecologic, model de amenajare, regionare turistică 

 

Introducere  

Turismul pentru agrement şi sport în România a luat amploare odată cu dezvoltarea 

economică şi socială. Un lucru important este dorinŃa şi voinŃa populaŃiei autohtone, 

conştientizarea puternică a publicului, astfel fiecare locuitor să contribuie la „curăŃenia 

generală”, conservarea tradiŃiilor arhitectonice şi culturale, menŃinerea unui climat psihosocial 

plăcut, politeŃe, vorbirea mai multor limbi străine. Trebuie pornit de la ideea că orice turist care 

ajunge în regiune consumă, care are repercusiuni până la toate nivele sociale. Relieful acestui 

Ńinut prezintă toate componentele necesare unui turism sportiv, ecologic, cultural, ştiinŃific  în 

plină dezvoltare. 

Acest studiu de geografia turismului s-a realizat după o strategie bine pusă la punct, după 

un model conceput original, care cuprinde o abordare amplă, sturcturată pe zece capitole. 

Capitolele lucrării sunt următoarele: 

Introducere – am prezentat motivele alegerii temei de cercetare, am prezentat localizarea 

regiunii ce urma propus studierii şi am definit precis zona centrală a CarpaŃilor Orientali, limite 

preluate de la Pop, Gr. P. (2006) „CarpaŃii şi SubcarpaŃii României, EdiŃia a II-a revizuită şi 

adăugită”.  

Capitolul I - EvoluŃia turismului de agremenet şi sportiv din România – în acest capitol 

am prezentat câteva date istorice privind evoluŃia turismului de agrement şi sportiv, începând de 

la cele mai vechi atestări de astfel de practici pe teritoriul Ńării noastre. Primele  date sunt din 130 

d. Ch., ce atestă prezenŃa turismului balnear datorită băilor termale. Din punct de vedere sportiv 

putem aminti o dată importantă şi interesantă, găsită în cronica “Sarmatiae Europeae description” 

(“Cronica Europei Sarmatice) apărută la Kracovia în 1578 de italianul Alexander Gawina. 



 6 

Acesta aminteşte de schi în capitolul în care descrie pământurile CarpaŃilor păduroşi şi în 

capitolul despre locuitorii Ceremeşului.  

BineânŃeles, piatră de hotar în evoluŃia turismului de agrement prezintă stabilirea 

reşedinŃei de vară a familiei regale la Sinaia şi începuturile construirii castelului Peleş din 1875, 

astfel în 1885 Sinaia capătă statutul de oraş, fiind prima staŃiune climaterică monatnă din CarpaŃi.  

Executând un salt în timp, o altă dată importantă reprezintă apariŃia sporturilor extreme în 

lume, în jururl anilor 1980 şi răspândirea lor şi pe teritoriul Ńării noastre după 1990.  

Capitolul II - PotenŃialul turistic a Grupei Centrale a CarpaŃilor Orientali – în primul 

rând am căutat definiŃii în cea ce priveşte potenŃial turistic „Cuprinde totalitatea factorilor de 

atracŃie aparŃinând cadrului natural şi antropic valorificaŃi prin intermediul amenajărilor turistice 

şi care generează fluxuri turistice cu arii de destinaŃie unde consumă, într-o manieră aparte, 

turistică, produsul turistic, rezultat din potenŃial şi amenajarea acestuia” este părerea şi definiŃia 

dată potenŃialului turistic de către N. Ciangă. (N. Ciangă, 2006) 

În continuare am prezentat potenŃialul geologic, al climei şi bioclimei – în cadrul căreia 

am pus accent pe temperatură, precipitaŃii, nebulozitatea, viteza vântului şi indicele de confort 

termic, factori ce influenŃează fluxul turistic pe o anumită perioadă;  potenŃialul hidrografic cu 

apele curgătoare, lacurile şi izvoarele minerale; potenŃialul vegetaŃiei, potenŃialul faunei, şi în 

ultimul rând am prezentat parcurile şi rezervaŃiile naturale din regiunea cercetată, deoarece au un 

impact bine conturat în ceea ce priveşte turismul montan şi de agrement sportiv.  

Capitolul III - Infrastructura generală pentru turismul de agrement sportiv în Grupa 

Centrală a CarpaŃilor Orientali – este destinată prezentării infrastructurii căilor de comunicaŃie 

şi infrastructurii de cazare. Baza materială şi infrastructura cuprinde ansamblul mijloacelor de 

cazare, terapeutice, de agrement, alimentaŃie publică, căile de comunicaŃie destinate satisfacerii 

cererii turistice. Baza materială este aceea care permite fixarea la obiectiv a subiecŃilor care, într-

un interval de timp prestabilit, valorifică componentele fondului turistic natural sau antropic.  

Infrastructura de comunicaŃie este foarte bine dezvoltată, deşi nu în stare foarte bună. Din 

cauza populării regiunii, aşezările (municipii, oraşe, comune, sate) au o bogată reŃea de 

comunicaŃie. Astefl de la drum european, naŃional, judeŃean, intercomunal, drumuri forestiere, 

poteci marcate, împânzesc teritoriul care a fost cercetat.  
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Structura bazei de cazare putem împărŃi pe categorii, unităŃi de cazare diferite cum ar fi: 

hoteluri, pensiuni, moteluri, cabane, tabere, vile, campinguri, hosteluri, refugii. Aceste unităŃi de 

cazare le-am inclus în tema cercetării.  

Atfel în zona centrală a CarpaŃilor Orientali am depistat 26930 de locuri de cazare, 

repartizate în unităŃile de cazare după tabelul următor: 
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Fig. nr. 1 – RepartiŃia locurilor de cazare pe tiruri de unităŃi 

De asemenea am efectuat o analiză şi după repartiŃia teritorială a locurior de cazare, 

studiu care arată astfel:  
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Fig.  nr. 2 – Numărul locurilor de cazare repartizate pe judeŃe 
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La acest studiu vedem că cele mai multe locuri de cazare sunt în judeŃul Harghita, dar 

trebuie să precizăm faptul că întreg teritoriul judeŃului se află pe zona cercetată a CarpaŃilor 

Orientali, la fel trebuie să precizăm faptul că în cazul judeŃelor Mureş, NeamŃ, am inclus staŃiuni 

balneare sau municipii în studiu, care prezintă un important punct de plecare în drumeŃiile din 

regiunea cercetată.  

Capitolul IV – CirculaŃia turistică – este capitolul unde am conceput un chestionar pe 

care am aplicat prin rândul turiştilor în două zone diferite ca atracŃie, una la Lacu Roşu, o 

staŃiune de interes internaŃional şi celălalt la Peştera Şugău, un obeictiv turistic de interes local şi 

am efectuat o comparaŃie a celor două, cu privire la vârstă, provenienŃă, pregătire şcolară, situaŃie 

profesională, mediatizarea obiectivelor, mijloc de transport, unităŃi de cazare şi zile înnoptate etc.  

Prin analiza chestionarelor am ajuns la concluzia că cele două obiective turistice sunt 

vizitate de acelaşi grup de truişti, majoritatea lor se deplasează cu mijloc propriu de transport, iar 

factorul absolut comun în cele două situaŃii este, că în amândouă cazuri turiştii aleg cele mai 

ieftine unităŃi de cazare, sau chiar apelează la rude sau la cunoştinŃe să reducă aproape la zero 

cehltuielile de înnoptare în teritoriu.  

Acesta arată că unităŃile de cazare nu oferă pachete de programe destul de atractive de 

petrecere a timpului liber şi organizarea unor trasee de drumeŃie cu scop informaŃional, ştiinŃific 

sau chiar sportiv pentru generaŃiile mai tinere. Astfel ar creşte şi zilele de înnoptare în unităŃile 

de cazare, ceea ce pe plan economic ar fi prolific pentru societate.  

Capitolul V – Forme de valorificare prin turismul de agrement sportiv – este capitolul 

principal al tezei de doctorat, în care am încercat să prezint toate posibilităŃile de practicarea a 

agrementului sportiv, poate cu precădere a sporturilor extreme în zona centrală a CarpaŃilor 

Orientali. După cum se vede şi în lucrare, am lăsat la o parte în totalitate sporturile cu motor, mă 

refer aici la turele cu motocros, cu ATV-uri, bărcile cu motor, deoarece am considerat surse 

importante de poluare nu numai din punct de vedere al aerului, dar şi o poluare fonică deosebită, 

deranjantă faunei mai ales în zonele protejate.  

Dintre toate formele de turism, turismul montan răspunde cel mai bine necesităŃii omului 

modern de recreere şi refacere a resurselor fizice şi psihice, epuizate de activiatea cotidiană. 

Turismul montan este o componentă importantă a turismului, care leagă, prin profilul 

activităŃii, celel două categorii de staŃiuni, incluzându-se în tendinŃa de diversificare a 

activităŃilor în staŃiune şi de conferire acestora a polifuncŃionalităŃii, dar şi de includere a 
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muntelui, prin caracteristicile sale morfopeisagistice (altitudine, componente morfologice, 

energie, pantă, expoziŃie a versanŃilor) în circuitul turistic. 

Formele turismului montan se despart în mai multe categorii: turismul pentru sporturi de 

iarnă, turismul itinerant montan, turismul de drumeŃie monană, turismul sportiv, turismul 

alpinism etc.  

În zona centrală a CarpaŃilor Orientali se pot practica în bune condiŃii, multiple activităŃi 

de turism sportiv, grupate în funcŃie de sezon, în activităŃi de turism sportiv de vară şi de iarnă, la 

care aş mai adăuga şi posibilităŃi de practicare unor sporturi extreme.  

Am preluat şi am comletat două scheme ce ilustrează formele de turism sportiv de vară şi 

de iarnă:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. nr. 3 -  Forme de turism sportiv de vară 

(model preluat după Drăgoi, C. 2004 şi adăugit de autor) 
 

Aici am analizat în primul rând drumeŃia montană (trekking, hiking) unde am ajuns la 

concluzia că teritoriul acesta găzduieşte o reŃea de drumuri forestiere şi poteci marcate aşteptate 

să fie cutreieraŃi pe o distanŃă de 5347,3 km lungime, ceea ce nu este deloc de neglijat.  

Acestea sunt repartizate pe masive monatne, cele mai puŃine trasee marcate se află în 

MunŃii Tarcău-Goşmanu (6), cele mai multe în MunŃii Călimani (29), totalitatea lor se ridică la 

205 de trasee care se pot parcurge în 423 de variante.  

În lucrare sun prezentate în detaliu majoritatea traseelor, descrise punctul de plecare şi 

punctul terminus, cu marcajul corespunzător.  
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Următorul subiect a fost tratarea turismului de alpinism. După cercetările efectuate în 

zona centrală a CarpaŃilor Orientali, putem afirma că ele prezintă un potenŃial uriaş penru 

practicarea alpinismului şi escaladei.  

Cele mai multe trasee d escaladă sunt amenajate în MunŃii Hăghimaş, în zona Cheilor 

Bicazului şi Cheile Şugăului, urmează MunŃii Rarău, cu trasee amenajate pe Pietrele Doamnei, 

Piatra Şoimului, Piatra Mare, iar nu în ultimul rând, în MunŃii Perşani în Cheile Vârghişului, 

unde există 10 trasee amenajate, dar foarte bune pentru şcolile de tehnică speo alpină, unde se 

organizează cursuri de TSA şi cursuri de avansaŃi pentru salvaspeo.  

Tabel nr. 1. – Număr de trasee de escaladă şi alpinism în zona centrală a CarpaŃilor 

Orientali 

Nr. 

crt.  

Masivul montan LocaŃia Nr. trasee 

  1. MunŃii Hăghimaş Cheile Bicazului 

Cheile Şugăului 

199 

  2. MunŃii Rarău Pietrele Doamnei 

Piatra Şoimului 

Piatra Mare 

 

50 

  3. MunŃii Perşani Cheile Vârghişului 10 

 TOTAL 259 

 

Speoturismul nu trebuie neglijat în zona CarpaŃilor Orientali, deoarece numai în zona 

centrală a acestora sunt catalogate mai mult de 200 de cavităŃi. Cele mai importante sunt cele din 

zona Cheilor Vârghişului, cel mai de seamă reprezentant fiind Peştera Mare de la Mereşti, cu o 

lungime de 1527m. De altfel aici sunt catalogate 125 de goluri subterane.  

Singura peşteră deschisă şi publicului pentru vizitare, cu ghizi specializaŃi, este Peştera 

Şugău de la Voşlobeni, atrage anual un flux de peste 5000 de turişti, deşi fiind un obiectiv 

turistic de interes local.  

În lucrare am mai amintit şi peşterile din munŃii Rarău, peşterile din zona Borsecului şi 

fenomenul de carst vulcanic sau pseudocarst din MunŃii Călimani.  

Ciclism montan (mountain bikeing) – reprezintă o formă de practicare a sporturilor 

extreme, ele se pot desfăşura pe majoritatea drumurilor forestiere şi pe potecile turistice marcate.  
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Raftingul – este un sport nautic ce constă prin coborârea râului mai ales pe porŃiunile cu 

repezişuri, ce dă notă de periculozitate sportului respectiv şi se încadrează în categoria sporturilor 

extreme. În regiunea studiată putem aminti trei râuri mai importante pe care se poate practica 

raftingul şi mai precis râul Mureş, Olt şi BistriŃa. În perioadele de primăvară când topirea 

zăpezilor permite un debit mai mare a râurilor din regiune, se poate practica periodic şi pe 

porŃiuni mai extinse ale acestor râuri.  

În următorul tabel prezint porŃiunea râurilor unde se poate practica raftingul: 

Tabel nr. 2 – PotenŃialul practicării raftingului pe râurile din zona centrală a CarpaŃilor 

Orientali 

Nr.  

crt. 

Râul Între localităŃile Lungimea 

traseului 

1 Olt Tuşnadu Nou – Băile Tuşnad – Bixad   12,6 km 

2 Mureş TopliŃa – Stânceni – Lunca Bradului –

RăstoliŃa – Deda  

42 km 

3 BistriŃa Dorna Arini – Sunători – Chirili – Crucea –

Holda - Broşteni 

45 km  

   

Parcurgerea canioanelor (canyoning) - Reprezintă o practică sportivă şi de agrement, 

pe care unii autori o includ în cadrul sporturilor acvatice, în timp ce alŃii o tratează separat. Este o 

nouă disciplină apărută în anii 1980 inventată de un grup de speologi francezi. La început era, 

din punct de vedere tehnic, împărŃită în escaladă şi speologie, constând în parcurgerea, coborârea 

canioanelor, adică a cursurilor de apă de munte mărginite de pereŃi abrupŃi. Spre deosebire de 

speologie, unde coborârea în peşteră presupune şi urcarea ulterioară la suprafaŃă, parcurgerea 

unui canion se face într-un singur sens, în aval. 

Pentru aceste activităŃi un paradis conctituie Cheile Bicazului şi împrejurimile lui, Cheile 

Lapoşului, Bicăjelului, Cupaşului, Pârâul Oii, Pârâul Sec, Pârâul Ecem ş.a. Dar nu numai în 

Cheile Bicazului găsim locuri ideale de practicare, ci şi în Ceahlău, pe cascada Duruitoarea etc.  

Windsurfing - Acest sport constă prin alunecarea unei plăci de surf, echipat cu o velă 

pentru captarea forŃei eoliene, pe suprafeŃe lacustre întinse. Necesită o pregătire specială şi 

calităŃi de echilibru deosebite. 
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 În zona centrală a CarpaŃilor Orinetali prezintă loc ideal de practicare a windsurfingului 

Lacul Izvorul Muntelui, Lacul Sfânta Ana, Lacul Poiana Uzului, lacul de baraj de la Frumoasa 

dar mai ales lacul de acumulare de la ColibiŃa, Bălan.  

Scufundări - Turismul pentru scufundări este destul de sărac în zona carpatină, astfel de 

activitate se desfăşoară mai ales pe mare, dar în ultima vreme s-au găsit adepŃi şi ai scufundărilor 

în lacuri montane.  Atraşi de o lume în întregime nouă, bogată în culori şi populată de vieŃuitoare 

în general nepericuloase, aceştia descoperă linştea, senzaŃiile specifice imponderabilităŃii 

cunoscute doar de astronauŃi. 

În afară de lacul Sf. Ana unde se practică şi oficial acest sport, putem amiti mai multe 

locuri de scufundare cu potenŃial din zona centrală a CarpaŃilor Orientali, cum ar fi Lacul Izvorul 

Muntelui, lacul de acumulare ColibiŃa, Bălan, lacul de baraj Frumoasa, Lacul Poiana Uzului. 

Turismul ecvestru - Este o formă a turismului activ de agrement cu un impact redus 

asupra mediului înconjurător, asemenea cicloturismului, reprezintă un mijloc de transport cu 

ajutorul căruia se pot parcurge distanŃe mai mari în cadrul unui itinerariu. Acesta este o formă de 

agrement foarte popular la nivel internaŃional, cu un potenŃial naŃional uriaş, calul având o 

îndelungată tradiŃie ca mijloc de transport în Ńara nosatră, fiind folosit în toate localităŃile rurale. 

Oferte pentru turismul ecvestru sunt puse la dispozŃie de către diferite pensiuni din zona 

Vatra Dornei şi a MunŃilor Harghitei, zona Ilvelor unde se organizează sejururi de 5 zile cu 

cazare pe parcursul traseului. 

Zborul cu parapanta - Unele activităŃi noi din spaŃiul montan au un impact mai redus în 

ceea ce priveşte practica, cum ar fi zborul cu parapanta, care atinge un public relativ strâns. 

Totuşi, această activitate se dezvoltă lent, pentru că trebuie să depăşească barierele impuse de 

risc, cost, timp şi mai ales spaŃiul de practicare. Zonele de practicare cu adevărat favorabile 

acestei discipline sunt destul de reduse.  

Locuri de practicare a parapantei trebuiesc alese cu grijă şi în primul rând consacrate de 

parapantişti cu experienŃă. Astfel de locuri în zona centrală a CarpaŃilor Orientali sunt: Bălan, 

Şumuleu Ciuc, Lunca de Jos, Ozun.  

Ca şi în cazul turismului sportiv de vară, am realizat a schiŃă cu ramurile sportive de 

turism din timpul iernii, care arată astfel :  
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Fig. nr.4  - Forme de turism sportiv de iarnă 

(model preluat după Drăgoi, C. 2004 şi adăugit de autor) 
 

Schi alpin şi snowboarding - Reprezintă principala formă de turism montan în sezonul 

hibernal din România. Atât turiştii români, cât şi cei străini practică această disciplină sportivă pe 

pârtiile amenajate din staŃiunile montane sau de lângă cabane şi hoteluri de altitudine, care oferă 

condiŃii propice schiului. Aceste pârtii au o semnalizare corespunzătoare, sunt securizate şi 

asistate de formaŃii de salvamontişti.  

Toate pârtiile sunt modernizate şi dotate cu instalaŃii de transport pe cablu mai vechi sau 

mai moderne, dintre cele 35 de pârtii 7 sunt dotate şi cu iluminat nocturn. Lungimea totală a 

pârtiilor este de 23.728 m.  

AparŃinând de acest domeniu al schiului, trebuie amintit şi posibilităŃile de schi fond, schi 

de tură (practicată pe potecile marcate înzăpezite din timpul iernii) şi schiul extrem (freeride), 

după cum spune şi denumirea în limba engleză, practicarea alunecării pe zăpadă în locuri 

neamenajate, de pe culmi, pante foarte abrupte neamenajate, ce reprezintă şi un risc mare din 

partea practicanŃilor.  

DrumeŃii cu rachete de zăpadă - Amploarea acestei activităŃi se confirmă tot mai mult 

de la un an la altul. Succesul său popular este determinat de interesul individului pentru libertate 

vis-a-vis de un traseu acoperit de zăpadă. Acesta reprezintă o concurenŃă directă pentru schiul de 

fond. Ea nu necesită aptitudini sau tehnică particulară, deci nu necesită nici învăŃare. Plimbările 

cu rachete de zăpadă, sunt varianta de iarnă a drumeŃiilor montane în masivele cu un bogat strat 

de zăpadă. Considerăm, că în viitor această activitate va lua o amploare asemănătoare cu 

drumeŃiile de vară.  

TURISM SPORTIV DE IARNĂ 

SCHI – ALPIN, DE FOND, DE TURĂ, EXTREM SNOWBOARDING 

DRUMEłII ÎN RACHETE CĂłĂRARE PE GHEAłĂ 

PATINAJ HOCHEI 

CURSE DA ATELAJE CU CÂINI 
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CăŃărare pe gheaŃă - Este o activitate apropiată de alpinism. CăŃărarea pe gheaŃă 

cuprinde atât ascensiuni pe flancuri clasice de gheaŃă cât şi ascensiuni tehnice extrem de dificile. 

O formă de căŃărare pe gheaŃă care a devenit populară în ultima vreme presupune ascensiuni pe 

cascade îngheŃate, stalactite de gheaŃă şi stâncă acoperită de gheaŃă.  

Locurile propice acestei activităŃi sunt suficiente, în locurile cu căderi de apă având un 

debit corspunzător şi care pe timpul iernii pot îngheŃa, datorită temperaturii scăzute, aşadar în 

zonele montane friguroase sau peste o anumită altitudine.  

Curse de atelaje cu câini - În Ńara noastră la sfârşitul mileniului trecut a apărut acest 

sport, mai ales în zonele centrale ale Ńării, centre fiind Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, 

Bălan. Tot de atunci se începe şi organizarea unor concursuri, cu participarea atelajelor din 

aceste centre.  

Cele mai importante zone unde se practică, sunt la Borsec, Miercurea Ciuc, Bălan, 

Sânmartin, Odorheiu Secuiesc.  

Capitolul VI – Aspecte economice ale turismului de agrement sportiv  

În acest capitol am încerat să vă prezint echipamentul necesar practicări turismului 

montan de agrement şi sportiv, incluzând aici şi practici de sport extrem, deoarece zona centrală 

a CarpaŃilor Orientali deŃine un potenŃial uriaş în acest domeniu. Pe lângă acestea am reuşit să 

adun date despre costurile echipamentelor dar şi costurile de practicare a turismului sportiv, 

făcând o comparaŃie între a le practica în mod particular, singur sau cu prieteni, sau dacă ar 

exista oferte speciale din partea organizaŃiilor montane sau din partea unor asociaŃii sportive, 

cluburi, persoane particulare care ar presta astfel de servicii către turişti, conlucrând cu unităŃile 

de cazare din regiune pentru a le oferi turiştilor programe de advertizing şi de recreere în natură.  

Tabel nr. 3  – PreŃurile de precticare ale sporturilor montane 

 

Sportul practicat PreŃ individual Oferte turistice 
Trekking 800   RON 15 – 20 RON 
Escaladă 3400 RON 400 – 900 RON 
Speosport 4500 RON 8 – 20 RON 

Ciclism montan 
Mountain bike 

(MTB) 

2600 RON Nu există oferte pentru 
practicarea organizată a 

ciclismului montan 
Rafting 1200 - 16000 RON 30 – 100 RON 

Canyoning 4000 RON 100 RON 
Windsurfing 900 – 2000 RON Nu există oferte pentru 

practicarea organizată a 
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windsurfingului 
Scufundări 12000 RON 227 RON 

Turism ecvestru Individual este aproape de 
nerealizat acest tip de 

turism din cauza costurilor 
înalte reprezentând caii şi 

întreŃinerea lor 

50 – 800 RON 
1500 € 

Zborul cu 
parapanta 

1200 – 4000 RON 80 – 200 RON 

Concursuri de 
aventură 

 3800 RON 

Schi, snowboard 2000 RON Sunt foarte puŃine 
domenii schiabile unde se 
poate închiria echipament  

   

Capitolul VII – Aspecte ecologice ale turismului de agrement şi sportiv – am început 

prin afirmaŃia că relaŃia turism-mediu ambiant are o importanŃă deosebită, ocrotirea şi 

conservarea mediului ambiant reprezentând condiŃia primordială de desfăşurare şi dezvoltare a 

turismului. Această legătură este una complexă, ea manifestându-se în ambele direcŃii. Mediul 

natural, prin componentele sale, reprezintă resursele de bază ale turismului, iar pe de altă parte 

activitatea turistică are influenŃă atât pozitivă, cât şi negativă asupra mediului ecologic, 

modificându-i elementele componente. 

Am tratat şi aspecte legislative în privinŃa activităŃilor de agrement şi protecŃia mediului 

respectiv subiectul protecŃia mediului în zona monatnă. Astfel am remarcat unele consecinŃe ale 

lipsei protecŃiei patrimoniului, cum ar fi: 

a) fenomene vizibile de eroziune în zonele înalte ale platformelor montane datorate pistelor de 

acces către pârtiile de schi, instalaŃiilor mecanice de urcat (transporturi pe cablu), păşunatului 

intens etc. 

b) degradarea pădurilor prin defrişări necontrolate 

c) degradări ale peisajului natural datorate exploatărilor economice (miniere, roci de construcŃii, 

lucrări forestiere) 

d) prezenŃa resturilor menajere lăsate de turişti 

e) multitudinea vetrelor de foc pe văi sau zone deluroase 

f) tăieri neraŃionale de brazi şi alŃi copaci (păduri)  

g) întreŃinerea necorespunzătoare a potecilor şi traseelor turistice, fenomen cu aspecte directe     

asupra mediului înconjurător 
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h) lipsa de control asupra bunei desfăşurări a activităŃilor turistice şi asupra normelor de protecŃie 

a mediului 

i) lipsa unei educaŃii şi cultură pentru turismul montan mai ales în rândul tineretului. 

Capitolul VIII – Modele de amenajare pentru turismul de agrement sportiv  

În acest capitol am încercat să prezint un model de amenajare penru turismul sportiv şi de 

agrement al zonei Cheilor Bicazului, deoarece am considerat că această regiune are potenŃialul 

necesar pentru a fi luat ca model şi în cazul altor staŃiuni climaterice sau balneoclimaterice în 

ceea ce priveşte modalităŃile de amenajare. 

Capitolul IX – Regionare zonei centrale a CarpaŃilor Orientali pentru turismul de 

agrement sportiv  

Regionarea turistică a României este rezultatul unei decizii luate la nivel guvernamental 

şi are în vedere implementarea unei strategii de dezvoltare şi finanŃare directă a turismului, pe 

baza unor programe realizate după necesităŃi de către factorii de decizie regionali. 

 Îacest capitol am încercat să schiŃez o regionare turistică şi din punct de vedere al 

agrementului şi sportului, astfel am ajuns la următoarele regiuni: zona munŃilor vulcanici; zona 

munŃilor Perşani, Baraolt, Bodoc; zona munŃilor Giumalău-Rarău, Bistricioarei, Giurgeului, 

Stânişoarei şi Ceahlău; zona MuŃilor Hăghimaş; zona munŃilor Ciucului, Nemira, Tarcăului, 

Goşmanu; zona depresiunilor de baraj vulcanic şi din punct de vedere sportiv zona carstului – 

potenŃialul speoturistic; zone cu potenŃial petru turismul sportiv extrem şi zona parcurilor 

naŃioale. 

Capitolul X – Concluzii şi perspective de dezvoltare 

Teza de doctorat pe care am elaborat-o având titlul de „Turismul de agrement sportiv în 

grupa centrală a CarpaŃilor Orientali” a constituit un studiu despre potenŃialul zonei pentru 

practicarea agrementului şi sportului în natură.  

Scopul a fost de a analiza structura actuală aflată la dispoziŃia turistului de a practica 

aceste îndeletniciri, vizând şi latura infrastructurii de comunicaŃie, de cazare, dar şi aspecte 

economice, acestea din urmă de actualitate accentuată.  

Am prezentat şi un studiu, o analiză SWOT în care am subliniat punctele cele mai 

importante ale regiunii, astfel:  

Puncte tari: 

-Relieful diversificat, potenŃial natural uriaş 
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-Accesul foarte uşor în teritoriu 

-Densitatea aşezărilor umane  

-PosibilităŃi variante ale turismului – rural, cultural, sportiv etc. 

Puncte slabe: 

-Poluarea excesivă a apelor 

-Poluarea zonelor turistice 

-Starea precară a drumurilor, infrastructurii de comunicaŃie  

-DesfiinŃarea unor unităŃi de cazare  

-Mentalitatea greşită a majorităŃii turiştilor faŃă de fenomenul turistic 

OportunităŃi: 

-Exploatarea potenŃialuliui pentru sporturi extreme 

-InteracŃionarea dintre unităŃi de cazare şi servicii de agrement 

-Amenajarea agrementului pentru noi discipline sportive 

-Derularea programelor europene pentru dezvoltare 

Tot la acest capitol am prezentat şi câteva posibilităŃi noi de dezvoltare al turismului 

montan privind agrementul şi sporturile extreme, cu costuri reduse şi implicare minimă în arealul 

natural, putem obŃine noi practici şi atracŃii sportive turiştilor doritori de aventură. 

Concluzionând, putem afirma că potenŃial pentru sporturi extreme şi agrement există, 

trebuie doar să găsim parteneriatul necesar dintre autorităŃi, asociaŃii sportive, conducătorii 

unităŃilor de cazare petnru a le valorifica la maxim cu buget redus şi cu un profit nu numai pe 

plan economic, dar şi din punct de vedere al sănătăŃii, culturii generale prin informaŃiile obŃinute 

de la ghizii pregătiŃi, din punct de vedere al educaŃiei pentru a iubi natura şi frumosul, lucrurui 

care ne ridică valoarea omenească.  
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