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Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Monte-Făgăraș-Bâlea-Capra s-a 

infiinţat in 2010 Cu scopul de a maximiza potenţialul turistic al regiunii 
comunelor Cârţișoara și Arefu fără a pierde din savoarea locală existentă (cap. 
IV). 

 
Proiectul isi propune să ofere o sursa de venit sustenabilă pentru 

comunităţile locale prin atragerea în medie a 20.000 turiști pe zi 365 de zile pe 
an, oferirea de servicii de turism la standarde europene și realizarea unui 
domeniu schiabil care să permită pregatirea sportivilor la standarde adecvate 
(cap. V). 

 
Conceptul pe care îl propunem (cap. VI) consta intr-o dezvoltare pe aprox. 

40km2, cu facilităţile de cazare concentrate în comunele Cârtișoara și Arefu, 
cazare oferită în cabane detinute si operate de asociatţi mici familiale, locale. 
Prin aceast concept de dezvoltare intentionăm să păstrăm caracterul rural al 
satelor, care să permită conservarea și valorificarea turistică a tradiţilor locale.  

Pe zona montană situata intre altitudinile de 700m si 2500 se vor amenaja 
facilitati pentru activităţi de iarna inclusiv Ski alpin 150km, fond si de tura 
200km, sanie si altele detaliate in capitolul VII. 

 
La baza pârtiilor în zona de la cota 700m se va dezvolta o zonă de tabară 

de bază, de aici plecând primele faciliţăti de transport pe cablu și se vor 
amenaja zone apres-sky care includ atât locuri de servit masa, baruri, cât și o 
zona de spa și magazine. Magazinele vor vinde echipament montan, de ski cât și 
produse locale si alimentare. Parcările de aici vor fi monitorizate și dotate cu 
sisteme moderne de recuperare a energiei plus multe alte dotari detaliate în 
capitolul VIII.  

 
 Între zona de cazare și zonele de la baza muntelui se va asigura transport 

public, electric, intenţia fiind ca turistii cazaţi să vină la pârtii folosind 
transportul public, nefolosind mașinile proprii și să le parcheze in zona 
pensiunilor și parcarile ce vor fi amenajate. 

 
Pentru a asigura o continuitate a afacerilor 365 zile pe an se va amenaja 

zona pentru a atrage un flux de turisti uniform distribuit pe durata sezoanelor.  
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I. Situare 
 
 Zona Bâlea – Capra este situată în centrul Ńării, în munŃii Făgăraşului, fiind 
cea mai grandioasă zonă alpină din CarpaŃii României si cuprinde teritorii din 
două vechi provincii româneşti, Transilvania  şi Muntenia, despărŃite de munŃii 
Făgăraşului – ” Alpii Transilvaniei ” – cel mai mare masiv muntos din România, 
lung de peste 70 km, lat de circa 40 km şi cu o suprafaŃă de peste 3000 kilometri 
pătraŃi. 
 
II. Acces 
 
 Zona este străbătută de drumul naŃional Transfăgărăşan, arteră rutieră 
deosebit de apreciată de turişti, dar şi de realizatorii emisiunii Top Gear, 
prezenŃi la o demonstraŃie automobilistică la Bâlea Lac, pe care îl consideră 
”fabulos, cel mai bun drum din lume la mare altitudine.” 
 Aeroportul internaŃional Bucureşti este situat la 230 km, iar aeroportul 
internaŃional Sibiu, la 78 km. 
 Zona Bâlea – Capra dispune de trei heliporturi, două situate la Bâlea Lac şi 
unul la cabana Capra. 
 În sezonul rece (01 noiembrie – 01 iulie), accesul în partea înaltă se face 
cu telecabina Bâlea Cascadă (1234 m altitudine) – Bâlea Lac (2034 m altitudine). 
 
III. Istoric 
 
 Dezvoltarea turistică a zonei s-a produs la începutul secolului al XX-lea şi 
se amplifică odată cu construcŃia drumului Transfăgărăşan, dat în folosinŃă în 
anul 1974. Acest drum uneşte pe parcursul a 151 km vechile provincii româneşti 
Transilvania şi Muntenia, printr-un tunel lung de aproape 900 m, şi  ajunge la o 
altitudine de 2042 m în zona Bâlea Lac. 
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 În acea perioadă s-au efectuat, pe parcursul a peste 8 ani, studii şi s-a 
trecut la proiectarea de către specialişti a peste 30 km de pârtii, peste 5000 
locuri de cazare şi aproape 20 km de instalaŃii de transport cablu la altitudini 
cuprinse între 600 şi 2400 m.  
 Prin acest proiect staŃiunea care se dezvolta de-a lungul 
Transfăgărăşanului îşi propunea să concureze cu locuri faimoase din Europa 
precum Davos datorita potenŃialului de dezvoltare al zonei.  
 Proiectul a fost realizat în mică parte din cauza opŃiunii lui Nicolae 
Ceauşescu de a construi canalul Dunăre – Marea Neagră şi a Casei Poporului din 
Bucureşti ( actualul sediu al Parlamentului României). 
 
IV. SituaŃia existentă 
 
 Din acest proiect au fost construite mai multe unităŃi turistice şi 
telecabina Bâlea Cascadă – Bâlea Lac. 
 În prezent, zona dispune de drumul naŃional Transfăgărăşan, circulabil tot 
timpul anului, cu excepŃia sectorului Bâlea Cascadă – Cabana Capra, unde 
circulaŃia se întrerupe între 01 noiembrie – 30 iunie. 
 Zona este alimentată cu energie electrică de medie tensiune ( 20 kV ) 
direct din staŃia de transformare CârŃişoara şi dispune de punct de transformare 
la Bâlea Lac ( de la 20 kV la 0,4 kV ). Linia este construită pe stâlpi metalici de 
110 kV, fiind printre puŃinele zone din România alimentate cu energie electrică 
de medie tensiune la această altitudine. 
 Zona Bâlea – Capra este dominată din punct de vedere hidrografic de 
prezenŃa lacurilor glaciare: 
- Bâlea – 2034 m altitudine, 4,65 hectare, cel mai întins din munŃii Făgăraşului; 
- Capra – 2240 m altitudine; 
- Doamna – 1865 m altitudine. 
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 In zona se gaseste si lacul Vidraru,unul din cele mai mari lacuri de 
acumulare din Romania,cu o lungime de 10,3km, lătime maximă de 2,2km si 
suprafată de 893ha. 
PrezenŃa acestora face ca reŃeaua hidrografică din zonă sa fie extrem de densă. 
 În zona Bâlea Lac s-a construit în acest an cel mai modern centru de 
salvare montană din România, dotat cu un cabinet medical, spaŃii pentru 
intervenŃii medicale şi dotări pentru orice fel de intervenŃii montane de 
specialitate. Acesta este situat în imediata apropiere a heliportului Bâlea Lac. 
 
 StaŃia meteorologică desfăşoară cu măsurători şi observaŃii zilnice, 
activităŃi de nivometeorologie, întrucât  la Bâlea Lac cantităŃile de zăpadă sunt 
cele mai mari din masivele monitorizate din România. Stratul de zăpadă persistă 
mai mult de 200 zile pe an, cu o grosime maximă măsurată de aproximativ 4 
metri. 
-  Zona Bâlea – Capra dispune de peste 2000 locuri de cazare în cabane şi 
pensiuni clasificate de la 1 stea la 4 stele, atât în judeŃul Sibiu ( CârŃişoara, 
Albota, Valea Bâlii, Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac ), cât şi în judeŃul Argeş ( Capra, 
Piscul Negru, Cumpăna, Valea cu Peşti, Vidraru şi CăpăŃâneni ) 
 
-  Faună 
În zona Bâlea – Capra se găsesc : urşi, cerbi carpatini, căprioare, râşi, marmote, 
capre negre, lupi, vulpi, vipere, cocoşi de munte, acvile de munte, ulii, corbi, 
iar în ape, păstrăvi. 
 
-  Floră 
Dintre speciile deosebite se găsesc floarea de colŃ şi macul galben. 
 

 
 
PotenŃial de dezvoltare 
 
 Domeniul Bâlea – Capra, situat pe raza comunelor Arefu ( Argeş ) şi 
CârŃişoara ( Sibiu ), permite dezvoltarea turismului atât vara , cât şi iarna, din 
următoarele considerente : 
a. Dezvoltarea în continuare a capacităŃilor de cazare, în special a celor  
clasificate superior, cât şi a pensiunilor, astfel încât să se ajungă la cle puŃin 
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15.000 locuri de cazare ; 
b. Situarea viitoarelor autostrăzi Sibiu – Piteşti şi Braşov – Borş în apropierea 
zonei, la 30 – 40 km, atât în judeŃul Sibiu, cât şi în Argeş ;   
c. ExistenŃa infrastructurii necesare pentru practicare sporturilor de iarnă pe 
ambii versanŃi  
( lacuri situate la altitudine, curent de medie tensiune, staŃii meteo moderne, 
centru Slavamont, altitudinea domeniului schiabil 500 – 2400 m, telecabină, 
capacităŃi de cazare ) 
 Preocuparea A.D.I. este de diversificare a ofertei turistice, în special în 
sezonul hibernal când numărul de turiști scade considerabil, prin construirea  de 
pârtii de schi pe o lungime care va depăşi 150 km, precum şi a instalaŃiilor de 
transport pe cablu aferente acestora, pe un domeniu schiabil de peste 4000 
hectare. 
 În sezonul estival, prin atracŃiile turistice majore din zonă (Sibiu,  capitală 
culturală europeană 2007), Curtea de Argeş, Transfăgărăşanul, cetatea Poenari 
a lui Vlad łepeş -supranumit Dracula, barajul Vidraru, munŃii Făgăraşului, cu 
cele mai înalte vârfuri din Români, etc ), în zona Bâlea – Capra circulă peste 
7ooo de  autovehicule într-o zi, atractivitatea zonei conducând uneori şi la 
blocaje ale circulaŃiei rutiere pe câŃiva km. 
 În final, se poate afirma că zona Bâlea – Capra, prin studiile şi proiectele 
care pot fi finanŃate, poate deveni una dintre primele trei destinaŃii turistice 
majore din turismul montan românesc.  
 
 
V. Obiective 
 
 Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala, elaborata pe baza Planurilor 
de Dezvoltare Regionala si Cadrul National Strategic de Referinta 2007-2013 au 
identificat dezvoltarea turismului ca o prioritate de dezvoltare regionala, dat 
fiind potentialul turistic existent în toate regiunile. Acest potential justifica 
sprijinul financiar acordat reabilitarii infrastructurii zonelor turistice si 
valorificarii patrimoniului natural, istoric si cultural, pentru includerea acestora 
în circuitul turistic si promovarea lor în scopul atragerii turistilor. 
 Implementarea unor proiecte finantate în cadrul acestui domeniu major de 
interventie, va contribui si la atingerea obiectivelor propuse în cadrul 
masterplanului pentru dezvoltarea turismului national care identifica punctele 
slabe din industria turistica din România si traseaza directii strategice privind 
modul în care aceasta poate fi restructurata si în care pot fi asigurate resursele 
necesare, precum si modul în care poate fi regenerata pentru a putea concura 
în mod eficient pe piata mondiala. 
 Scopul elaborarii proiectului de Dezvoltare Durabila al Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Monte-Fagaras este crearea unei surse sustenabile 
de venituri pentru comunitatea din zona fara a afecta cadrul natural idilic 
existent, in concordanta cu Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala. 
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Conceptul acestui proiect se bazeaza pe potentialul de dezvoltare al zonei 
identificat anterior. 
 
 Strategia de dezvoltare cu obiectivele generale ale turismului montan 
romanesc: 
In funcŃie de tradiŃiile existente şi Ńinand seama de dezvoltarea turismului, in 
general si a celui montan, in special, de potenŃialul turistic al CarpaŃilor 
romanesti, de realizările Romaniei de pană acum in domeniul turismului 
montan şi pentru practicarea sporturilor de iarnă, de utilizarea resurselor 
materiale şi umane in profil teritorial, se pot desprinde principalele obiective 
ale strategiei dezvoltării turismului montan in Romania, după cum 
urmează: 
- valorificarea superioară, stiinŃifică, a potenŃialului turistic al intregului lanŃ 
carpatic;  
- dezvoltarea staŃiunilor existente si crearea altora noi, echiparea lor cu dotări 
de bază materială de cazare, alimentaŃie publică si agrement in scopul 
desfăsurării activităŃii turistice in tot cursul anului; 
- extinderea colaborării şi cooperării cu firme specializate din Ńările vecine şi 
din Ńările alpine pentru realizarea in comun a unor dotări de bază materială şi 
atragerea de noi segmente ale cererii turistice, includerea Romaniei in 
circuitele turistice mondiale; 
- diversificarea ofertei de programe turistice in scopul creşterii incasărilor; 
atenuarea sezonalităŃii activităŃii de turism; 
- creşterea volumului incasărilor, in special la incasările valutare, sporirea 
eficienŃei economice a turismului montan. 
 
 In scopul valorificării superioare a potenŃialului turistic montan de care 
dispune Romania, cercetările de specialitate au evidenŃiat următoarele direcŃii 
de acŃiune: 
- avand in vedere experienŃa internaŃională in domeniul amenajărilor muntelui 
şi dezvoltării sporturilor de iarnă se impune amenajarea şi dotarea staŃiunilor 
montane cu unităti de cazare, alimentaŃie publică, agrement, mijloace de 
transport pe cablu şi partii de schi la nivelul exigenŃelor turismului 
internaŃional competitiv şi lansarea lor in circuitul staŃiunilor organizatorice de 
concursuri de schi cu participare internaŃională; 
-amenajarea, dotarea şi lansarea unor staŃiuni competitive in turismul montan 
internaŃional (Bâlea, Capra, Durău, Păltiniş, Semenic, Stana de Vale, Lacul 
Roşu,Voineasa, etc.); 
- diversificarea unităŃilor de cazare şi alimentaŃie publică din staŃiunile 
montane, apropierea unităŃilor de desfacere de partiile de schi; 
- diversificarea agrementului de iarnă şi vara, in scopul transformării 
staŃiunilor montane in staŃiuni bivalente, cu program non-stop şi reducerea, in 
acest fel, a curbei sezonalităŃii; 
- optimizarea activităŃii cabanelor turistice şi transformarea lor in nuclee ale 
unui turism montan intensiv şi de calitate. 
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Obiectivele generale ale proiectului: 
 
1. Obiective economice 
- mărirea incasărilor valutare; 
- mărirea contribuŃiei turistice la crearea PIB; 
- mărirea legăturilor economice cu alte sectoare ale economiei; 
- mărirea veniturilor nete; 
- mărirea folosirii mainii de lucru productive. 
2. Obiective sociale 
- furnizarea şi diversificarea oportunităŃilor de vacanŃă la nivel internaŃional 
pentru romani; 
- dezvoltarea turismului trebuie să fie in folosul populaŃiei locale. 
3. Obiective privind mediul înconjurător 
- protejarea şi imbunătăŃirea mediului in zonele turistice; clădirile şi alte 
amenajări trebuie să respecte legea privind protejarea mediului, legile privind 
urbanismul şi turismul, care au ca efect armonizarea cu mediul şi optimizarea 
lui. 
4. Obiective de dezvoltare a produsului turistic 
- modernizarea şi dezvoltarea produsului turistic aşa incat Romania să se 
distingă de alte Ńări de destinaŃie turistică; 
- optimizarea la maximum a componenŃei culturale a produsului turistic; 
- creşterea calităŃii şi mărirea capacităŃii amenajărilor turistice; 
- ridicarea standardului serviciilor, in conformitate cu categoria şi tariful 
utilizat. 
5. Obiective de marketing 
- restabilirea şi dezvoltarea penetrării Romaniei pe pieŃele occidentale şi 
mărirea numărului de turişti străini in Romania şi a cheltuielilor lor medii; 
- implicarea sectorului privat in comercializarea programelor turistice intr-un 
mod coordonat şi eficient. 
6. Obiective culturale 
- protejarea şi incurajarea culturilor şi tradiŃiilor din Romania. 
7. Protejarea consumatorilor 
- imbunătăŃirea nivelului de protecŃie a turiştilor. 
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 Proiectul se incadrează in priorităŃile de dezvoltare stabilite prin Master 
Planul pentru Dezvoltarea Turismului NaŃional 2007-2026, vol. I, cap. A – Analiza 
situaŃiei, pct. 3 – Produse turistice, subpunctul 3.3.1 – Sporturi de iarnă şi vol. II, 
cap. F – IniŃiative strategice. Acordare strategică, pct. 4 – Propuneri de 
planificare şi dezvoltare, subpunctul 4.9.3. – Sporturi de iarnă. 
 
VI. Propunere 
 
 Elementul principal cu un rol foarte important in modul de organizare a 
propunerii este valorificarea cadrului natural al domeniului schiabil din golurile 
alpine şi al laculrilor Bâlea, Capra, Doamnei. Acesta conferă o rezolvare 
interesantă a terenului din jur prin introducerea in circuitul de agrement a 
partiilor de schi cu legătura obligatorie dintre ele. Adoptarea unor modele 
europene pentru deschiderea posibilităŃilor de legare a domeniilor schiabile de 
pe versantul Nordic si cel Sudic este necesara prin implementarea unui sistem 
de telescaune, gondole. Acestea pot asigura intregul transport in zona timp de 
365 de zile pe an drept urmare poat duce la o dezvoltare durabila si de success 
a comunitatiilor comunelor Arefu si Cartisoara, la o legatura permanenta si 
viabila intre Nordul Munteniei de Sudul Ardealului si poate pozitiona Romania la 
standarde Europene in turism. 
 Legătura zonelor se face atat pe zona de creasta prin amplasarea 
ingenioasă a instalaŃiilor de transport pe cablu dar si in zonele inferioare prin 
legatura la DN7C. 
 Astfel se propune o expansiune masivă a turismului in zona care se va 
realiza prin dezvoltarea unei concepŃii originale amenajand peste 4000ha, avand 
la bază preocupări sociale puternice. Locuitorul muntelui fiind in centrul 
strategiei de amenajare, se va dezvoltat un turism montan rural, plecand de la 
nodurile vechi populate. Prin planul director trebuie stabilite masuri de 
reglementare a noului domeniu construibil. Un model de amenajare de referinŃă 
este Tirolul, ce are ca trăsătură dominantă dezvoltarea progresivă şi controlată 
local. O atenŃie deosebită s-a acordat prezervării mediului natural şi cultural, 
promovandu-se peisajul natural şi uman nealterat, tradiŃional, creaŃia artificială 
neavandu-şi locul aici. Datorită particularităŃilor concepŃiei de amenajare 
turistică (context instituŃional şi politic bazat pe descentralizare, dezvoltare 
turistică echilibrată şi continuă, larga distribuŃie a activităŃilor turistice in 
centre de talie mică şi mijlocie), Tirolul a fost considerat model de dezvoltare a 
turismului verde. 
 Principalele argumente care determină necesitatea dezvoltării turismului, 
rezultă din următoarele aspecte: 
- resursele turistice fiind practic inepuizabile, turismul reprezintă unul dintre 
sectoarele economice cu perspective reale de dezvoltare pe termen lung; 
- exploatarea şi valorificarea complexă a resurselor turistice insoŃite de o 
promovare eficientă pe piaŃa externă, poate constitui o sursă de sporire a 
incasărilor valutare ale statului, contribuind astfel la echilibrarea balanŃei de 
plăŃi externe; 
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- turismul reprezintă o piaŃă sigură a forŃei de muncă şi de redistribuire a celei 
disponibilizate din alte sectoare economice puternic restructurate; 
- turismul, prin efectul său multiplicator, acŃionează ca un element dinamizant 
al sistemului economic global, generand o cerere specifică de bunuri şi servicii 
care antrenează o creştere in sfera producŃiei acestora, contribuind in acest 
mod, la diversificarea structurii sectoarelor economiei naŃionale; 
- dezvoltarea armonioasă a turismului pe intreg teritoriu contribuie la creşterea 
economică şi socială şi la atenuarea dezechilibrelor apărute intre diverse zone, 
constituind şi o sursă importantă de sporire a veniturilor populaŃiei; 
- in condiŃiile respectării şi promovării principiilor de dezvoltare durabilă, 
turismul constituie un mijloc de protejare, conservare şi valorificare a 
potenŃialului cultural, istoric, folcloric şi arhitectural al Ńărilor; 
- prin adoptarea unei strategii de dezvoltare turistică durabilă şi impunerea unor 
măsuri de protejare a mediului, a valorilor fundamentale ale existenŃei umane 
(apă, aer, floră, faună, ecosisteme, etc.), turismul are in acelaşi timp şi o 
vocaŃie ecologică; 
- pe plan social, turismul se manifestă ca un mijloc activ de educare şi ridicare a 
nivelului de instruire şi civilizaŃie a oamenilor, avand un rol deosebit in 
utilizarea timpului liber al populaŃiei; 
- turismul reprezintă un mijloc de dezvoltare a zonelor rurale, prin extinderea 
ariei ofertei specifice şi crearea de locuri de muncă in mediul rural, altele decat 
cele tradiŃionale, ameliorand condiŃiile de viaŃă şi sporind veniturile populaŃiei 
locale. 
 Comunele Cartisoara şi Arefu intră sub incidenŃa legii Muntelui care 
stabileşte că zona montană a Romaniei constituie un teritoriu de interes 
naŃional special economic, social şi de mediu natural prin punerea in valoare a 
resurselor şi are ca scop stabilizarea populaŃiei şi creşterea puterii economice la 
nivel local şi naŃional, in condiŃiile păstrării echilibrului ecologic şi protecŃiei 
mediului natural montan. 
 Proiectul va fi realizat in Conformitate cu studiul integrat privind domeniul 
schiabil din CarpaŃii romaneşti unde s-a propus amplasarea unui număr de 20 de 
trasee de transport pe cablu montate pe versantii din zona. Capaciatea 
insumată a potenŃialului domeniilor schiabile din acest studiu este de 150Km 
pentru 20.000 schiori pe ora, iar staŃiunea montană să poată găzdui in 
perspectivă 15.000 de locuri şi 4500 paturi existente in zona. 
In perioada de vară se constată un flux important de turişti (aproximativ 9.000 
turisti cu un maxim de 12.000 turisti) care stau in corturi pe malul lacului Bâlea 
şi pe o rază de 27 km intre comunele Cartisoara si Arefu. Aceştia aleg această 
soluŃie deoarece locurile de cazare existente sunt insuficiente. Pe de altă parte 
lipsa dotărilor de agrement pentru perioada de iarnă induce fenomenul de 
sezonalitate care se manifestă prin lipsa clienŃior şi implicit prin stagnarea 
investiŃiilor. 
 Proiectul Ńine cont de principiile dezvoltării durabile, in sensul conservării 
şi protejării patrimoniului natural, dar şi al reducerii presiunii antropice asupra 
mediului, inerentă in condiŃiile practicării turismului pe scară largă. Dezvoltarea 
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durabilă reprezintă dezvoltarea care corespunde necesităŃilor prezentului, fără 
a compromite posibilitatea generaŃiilor viitoare de a-şi satisface propriile 
necesităŃi. 
 Durabilitatea pleacă de la ideea că activităŃile umane sunt dependente de 
mediul inconjurător şi de resurse. Proiectul respectă legislaŃia naŃională in 
domeniul protecŃiei mediului. Dezvoltarea durabilă a turismului din acest 
amplasament se realizează in concordanŃă cu planurile de amenajare ale 
teritoriului, Natura 2000 care precizează nivelul de protecŃie in care se inscrie 
obiectivul nostru precum şi normele tehnice de realizare a structurilor de 
agrement turistic. 
 Traseul partiilor precum şi dotarea lor cu instalatii de transport pe cablu 
alimentate cu energie electrică implementează soluŃii prietenoase pentru 
mediului inconjurător, cum sunt: utilizarea de materiale ecologice, a unor surse 
de energie neconvenŃionale, a echipamentelor cu un consum energetic / de apă 
eficient, creşterea suprafeŃelor ocupate de spaŃiile verzi, promovarea şi 
diseminarea unui stil de viaŃă prietenos mediului inconjurător, conservarea 
patrimoniului turistic, natural şi cultural. Creşterea numărului de turişti, 
aşteptată in condiŃiile dezvoltării turismului din această zonă, nu va 
suprasolicita mediul inconjurător, nu va afecta echilibrul ecosistemului. 
Presiunea asupra mediului va fi Ńinută sub control in această regiune dotată cu 
un patrimoniu natural deosebit, pentru a permite valorificarea acestuia intr-o 
manieră durabilă şi printr-o repartizare spaŃială uniformă a activităŃilor 
turistice. Exploatarea turistică durabilă a zonei de Nord a jud. Arges si Sud a 
jud. Sibiu  se poate realiza prin practicarea unui turism controlat, prin 
distribuirea echilibrată a turiştilor in toate perioadele anului (reducand astfel şi 
efectul indus de sezonalitate). 
 Proiectul pentru dezvoltarea durabila impune elaborarea unui master-plan 
in vederea prezentarii unor viziuni directoare in conformitate cu obiectivele 
stabilite. El va trebui sa aiba in vedere caracterul rural al zonei, dezvoltarea 
capacitatii turistice actuale, ariile protejate si factori sociali. Se urmareste 
dezvoltarea policentrica a Masivului Fagaras in zona Bâlea-Capra prin 
dezvoltarea unor nuclee de statiunii montante cu caracter permanent care sa 
acopere o capacitate de aproximativ 20.000 turisti prin amenajarea a 
aproximativ 150 de kilometrii de partii pentru sporturi de iarna/varna cu 
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instalatii de transport pe cablu adecvat pe un domeniu de aproximativ 4500 ha,  
statii pentru telegondole si telescaun, panorama pavilions si spatii pentru multe 
alte activitati detaliate mai jos precum si a dotarilor aferente unei astfel de 
statiuni precum dotari in vederea limitarii efectelor catastrofelor naturale. Se 
propune imbunatatirea retelei edilitare prin crearea a aproximativ 30 kilometri 
de drumuri de acces in zona care sa faca legatura intre diverse puncte cheie in 
vederea aprovizionariilor si a intretinerii.Se urmareste folosirea sistemelor de 
energie regenerabila. 
 
VII.Facilitati 
 
 Politica de dezvoltare teritorială de la Bâlea asigură durabilitatea, 
progresul și promovarea turismului printr-un program complex de coeziune 
economică și socială. Catalizatorul  principal al programului constă într-o gamă 
largă de activităţi de agrement și sportive, pe o infrastructură de calitate 
adecvată pentru competiţii internaţionale. 

 Zăpada de la Bâlea oferă oportunitatea de a crește în mod semnificativ 
perceperea și conștientizarea zonei pe piaţă printr-o serie de mijloace low-cost, 
dar de mare impact. De o importanţă primordială este instituirea unei game 
largi de activităţi de divertisment structurate în funcţie de sezonul de vară și de 
iarnă. 

 Programul următor prezintă activităţi care pot atrage o gamă larg de 
investiţii: investiţii mici, de sezon, pentru concursuri, politice, ecologice, 
sociale și culturale. 

Următoarea listă de activităţi va fi diferenţiată ȋn funcŃie de potenţialul 
investiţiei după cum urmează: 

Cu verde = activităţi de concurs 

Cu roșii = activităţi recreative + / - de concurs  

Cu albastru = dotări pentru grup de activităţi 

 

Program de activităţi recreative  

Oportunităţi în timpul sezonului de iarnă 

- Schiatul alpin este cea mai populară activitate practicată în timpul 
sezonului rece pe piste clasificate în funcţie de dificultatea lor. Se 
adresează atât practicantilor profesionsti cat si non-profesioniști. 
Disciplinele de cursa includ slalom, slalom urias, super slalom uriaș și 
coborâre downhill. Datorită numeroaselor posibilităţi de practica, schiatul 
alpin este un motiv foarte bun pentru mulţi investitori. Fie că este vorba 
de curse sau freestyle, concursurile de schi alpin atrag fonduri structurale 
pentru o dezvoltare durabilă a zonei. Peste 400 de curse se doresc a fi 
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gazduite de competiţii profesioniste, cum ar fi Cupa Mondială - anual, 
World Championship, evenimente recent introduse de FIS (Federaţia 
Internaţională de Schi): Super combinate (Super Combi) si curse pentru 
echipe de schi alpin. 
 

- Schiatul Freestyle cuprinde mai multe discipline: ski-cross, half-pipe, slope 
style, aerials și moguls. Aerials se practică la săriturile cu schiurile, moguls 
pe pârtiile 211 și 605, slope style pe pârtia nr. 606, half-pipe pe pârtia nr. 
210 iar ski-cross pe pârtia nr. 2. Pârtiile sunt proiectate astfel încât să 
poată fi utilizate atât de schiori profesioniști cat și de amatori. Aceste 
activităţi atrag investiţii pentru concursuri. 
 

- Schi alpin de viteză este un sport de coborâre in panta care va fi practicat 
pe pista nr. 409, cu o lungime a pistei de 2 km ce permite schiorilor să 
coboare cu o viteză medie de 100 km/h. Aceasta pista este integrata unei 
pârtii de amatori fiind astfel o oportunitate pentru concursuri cât și o 
investiţie de sezon. 
 

- Schi tip parapantism este una dintre cele mai populare activităţi de 
distracţie și poate fi practicată într-o manieră extremă pe pista nr. 612 și 
într-o varianta mai ușoară pe pista nr. 6. Această activitate reprezinta un 
punct forte cat si o oportunitate de investiţie indiferent de sezon. 
 

- Helischi este de fapt schi alpin, practicat in afara pistei la care accesul se 
face cu elicopterul. Lungimea masivului Făgăraș de aproximati 70 
kilometri oferă un peisaj extraordinar cu zăpadă foarte fina pe pante lungi 
si abrupte. Ca parte a dezvoltării durabile a teritoriului și a heliporturilor 
existente, heliskiing este un punct forte. 

 
- Freeride-ul este practicat atât de schiori cat și snowboarderi iar datorita 

numeroaselor sale posibilitati a devenit una dintre cele mai populare 
activităţile de iarnă. Există 4 zone menite să ofere curse freeride 
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spectaculoase: o pista extrema nr. 412, 2 piste medii (214 și 211) și o pista 
de agrement cea cu nr. 112. Freeride este o investiţie sigura. 
 

- Schi cross country (schi fond) este una dintre cele mai importante 
activităţi recreative și competiţionale pe care regiunea Bâlea – Capra le 
are de oferit. Configuraţia actuală a drumului Transfăgărășan și închiderea 
sa sezoniera sunt principalele motive pentru care regiunea Bâlea va oferi 
piste la un standard ridicat pentru multe concursuri, în special cele de schi 
fond, cu investiţii minime.  Alte concursuri, care pot avea loc pe 
Transfăgărășan sunt: 
 

- Biatlon - schi și tir  
 

- Schi-orientare - de-a lungul potecilor si pistelor cu zăpadă 
 

- Schi Telemark - de asemenea, cunoscut sub numele de free heel skiing- 
“schi cu călcâiul liber" 

- Schi off-piste va fi practicat pe numeroasele vai din zona. Această 
activitate necesită investiţii minime de proiectare și administrare fiind în 
același timp un excelent punct de atracţie pentru turiști. 
 

- Săriturile cu schiuri fac parte din sportul schi nordic - obligatoriu la 
Jocurile Olimpice de Iarnă. Poate fi efectuat în toate anotimpurile pe 
suprafeţe cu zăpadă sau pe suprafeţe artificiale. Terenul va avea două 
spatii adiacente pentru sărituri cu schiuri: unul pentru concursuri pe 
dealuri mari, cu o linie de calcul de 120 - 130 de metri și una pentru 
concursuri de ski-flying, cu o distanta de 185 de metri. Zonele pentru 
sărituri cu schiuri pot găzdui si concursuri tip aerials. Zona pentru sărituri 
cu schiurile este un punct major de interes care atrage fonduri structurale 
importante pentru dezvoltarea viitoare. 
 

- Activităţile legate de Snowpark vor atrage un număr mare de turiști cheie 
si vor oferi infrastructura necesara pentru concursuri populare. Terenul va 
fi prevăzut cu două snowpark uri–de 10.000mp si 25.000mp - si un diamond 
half pipe pe pista nr. 602. Există numeroase companii internaţionale 
interesate in sponsorizarea de snowpark-uri din cauza expunerii excelente 
la public. 
 

- Săniușul este o activitate comună practicata in toata lumea, ceea ce o 
face sa fie o activitate de bază pentru schi. Există patru tipuri de sănii 



ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ MONTE-FAGARAȘ-BÎLEA-CAPRA 
bld. Basarabilor nr. 27-29, mun. Curtea de Arges, jud. Arges CIF 27104283 

200 zile cu zăpadă pe an -Dezvoltare Durabilă în Masivul Făgăraș 
 

 
 

utilizate în mod obișnuit astăzi: disc, toboganning, tuburi și sănii de 
viteza. Datorita popularităţii acestei activităţii, terenul va fi dotat cu piste 
pentru sanie de 3 km. 
 

- Săniuș în grup este o activitate modernă practicată în numeroase staţiuni 
montane nou deschise. Alunecare pe o pantă de 2 km, într-un peisaj idilic 
va atrage turiști, precum și investitori. 
 

- Tobogganing este una dintre cele mai populare activităţi și implică o 
alunecare ușoară pe o pistă panoramică de 2 km (402). Se adresează "unei 
game largi de turiști, ceea ce o face o să fie un element important de pe 
terenul de schi. 
 

- Bobul este un sport de iarnă practicat pe o pistă de beton lungă de 1.3 km 
acoperită cu gheaţă. Pista urmează curba tip Petersen (întoarcere de 
1800˚ și un unghi total de 2700˚) - obligatorie la jocurile olimpice de 
iarnă. Pista poate fi utilizată și pentru concursuri de luge și skeleton. 
 

- Patinajul pe gheaţă se desfășoară pe piste special amenajate de interior 
sau în aer liber, precum și pe zone natural îngheţate, cum ar fi lacurile 
Bâlea și Capra. Spaţiile interioare pot găzdui concursuri de patinaj artistic, 
hochei pe gheaţă și patina de viteză, zona devenind una dintre cele trei 
patinoare de top din România. 
 

- Alpinism pe gheaţă se poate face atât pe gheţarii alpini din apropierea 
Lacului Bâlea cât și pe gheaţa de la Cascada Bâlea. Alpinism mixt poate fi 
practicat și în zona de cascadă. 

-  
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- Plimbarea cu barca este o oportunitate deosebită oferită de această 
regiune. Investiţiile sezoniere și pentru concursuri referitoare la această 
activitate vor găsi aici cea mai bună infrastructură naturală. 
 

- Drumetiile montane se pot face individual sau în grupuri mici, cu ghid 
pentru drumeţii. La fiecare punct de plecare turiștii vor găsi puncte de 
informare și ghizi montani. Excursioniștii vor descoperi peisaje naturale 
frumoase, care fac din excursie pe jos o atracţie de top pentru turisti. 
 

- Deplasarea cu snowmobilul poate fi practicata pe toate traseele 
amenajate în scop de recreere  precum și la concursuri. Fiind o activitate 
populară, aceasta va atrage numeroase investiţii. 
 

- Parcul de instruire în caz de avalanșă este o dotare obligatorie pentru 
funcţionalitatea și siguranţa regiunii. Acesta crește conștientizarea publică 
în caz de avalanșă și va fi integrat într-o reţea internaţională de programe 
profesionale privind instruirea în caz de avalanșă. Designul parcului se va 
face în conformitate cu standardele europene. Lideri certificaţi își vor 
aduce contribuţia la aspectul de agrement al parcului de instruire în caz 
de avalanșă, ceea ce o face să fie o investiţie bună. 

Oportunităţi în timpul sezonului de vară. 

- Campingul este una dintre cele mai populare activităţi în aer liber din 
Europa. Zonele de camping vor avea cele mai bune dotări pentru un sejur 
confortabil. Camping-ul pe zăpada de la Bâlea este o experienţă în aer 
liber, într-un mediu prietenos, care va atrage un sector important de 
turiști, fiind astfel o investiţie sigură. 
 

- Zone de picnic vor fi amenajate in locaţii cheie din zonă, acoperind astfel 
unele dintre cele mai spectaculare peisaje panoramice. O abordare 
ecologică va atrage mulţi turiști. 
 

- O vizită la fermele locale, ca parte a agroturismului, este o activitate de 
familie, educativă și de divertisment, cu mult potenţial. Majoritatea 
fermelor din zonă sunt de interes atât pentru turiști, dar și pentru 
investiţii care vor avea un impact pozitiv asupra modernizării 
comunităţilor locale. 
 

- Drumeţiile montane si alpinismul dezvăluie turiștilor măreţia munţilor prin 
alegerea unei excursii de o zi cu ghid sau o seară petrecută în spaţii de 
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cazare confortabile sau zone de interes maxim. Echipa de salvare locală va 
avea la dispoziţie o reţea de cabine, refugii și camping de mici dimensiuni 
pentru cazare, instruire și salvare a excursioniști. Programul de drumeţii 
montane va include și alte activităţi populare cum ar fi excursii cu ghid 
pentru observarea animalelor și alte excursii locale de interes. Drumeţiile 
în Munţii Făgăraș vor atrage investiţii mici, dar cu un impact mare asupra 
dezvoltării locale. 

 

- Jocul de tenis poate fi practicat pe terenurile din clubul de tenis pe zgură 
și pe suprafeţele cu iarbă. Concursurile din seria Master și cursurile de 
instruire pot fi ţinute aici și astfel ele atrag investiţii importante. 
 

- Golful este o activitate obligatorie care va fi practicată pe terenurile de 
650.000 de metri pătraţi. Datorită abordării sale interdisciplinare, golful 
poate fi integrat în vacanţele tematice - golf la altitudine, spa și golf-
cultură - și în concursuri, atrăgând un număr mare de turiști cheie. 
 

- Bungee-jumping se poate face la barajul Vidraru, cu o cădere liberă de 
166 m. Investiţii suplimentare sunt așteptate în domeniul sporturilor 
extreme. 
 

- Scăldatul la Aqua Dome și la spa va atrage un număr important de turiști 
care doresc să își petreacă timpul liber într-o locaţie de lux. Aceste dotări 
sunt una dintre investiţiile cele mai fiabile datorită popularităţii și 
posibilităţii de utilizare indiferent de sezon. 
 

- Canotajul va fi practicat ca activitate de petrecere a timpului liber pe 
Lacul Vidraru și pe Lacul Doamnei. Aceasta face parte din programul de 
activităţi non-motorizate pus în aplicare pe toate zonele cu apă. Canotajul 
va atrage mai multe tipuri de turiști, precum și investiţii de sezon. 
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- Călăria este o activitate populară oferită în această regiune. Fermele 
locale de cai au potenţialul unei investiţii solide. Investitorii vor constata 
că această activitate implică efort financiar si de risc mic. În plus, 
facilităţile legate de călărie vor extinde gama de turiști ţintă. 
 

- Activităţile tematice legate de parc sunt o caracteristică esenţială a zonei. 
Situat în jumătatea inferioară a zonei de dezvoltare, un parc de distracţii 
constituie atractii pentru divertisment, plimbări si evenimente pentru un 
mare număr de oameni. Atractii oferite aici se adresează în mod specific 
unor anumite grupe de vârstă, iar unele se adresează tuturor vârstelor. 
Oferirea de divertisment, inginerie și educaţie maselor de turiști va 
necesita o investiţie sigură pentru un profit constant. 
 

- Ciclismul montan este unul dintre cele mai populare activităţi care pot fi 
efectuate aproape oriunde, dar majoritatea practicanţilor merg pe trasee 
off-road. Topografia a terenului natural are aproximativ 30 de trasee off-
road, care vor satisface un număr mare de motocicliști. Această activitate 
necesită investiţii minime și oferă publicului o expunere excelentă. 
 

- Pescuitul în timpul sezonului de vară poate fi practicat la Lacul Vidraru, 
precum și în zone special amenajate. Lacul Vidraru va fi aprovizionat cu 
cel puţin 50.000 păstrăvi canadian în fiecare an. Pe termen lung pescuit va 
atrage sesiuni de concurs și investiţii all-season. 

 
 

- Zborul cu balonul cu aer cald va fi accesat de la tabăra situată la baza 
munţilor. Turiștii se vor bucura de plimbări la mare altitudine, precum și 
de plimbări pe distanţe lungi în cazul în care condiţiile meteorologice 
permit acest lucru. Pentru plimbările menţionate ultimele, pentru 
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distracţia turiștilor se va amenaja o tabără la mare altitudine. Fiind o 
activitate populară, zborul cu balon cu aer cald va atrage investiţii de 
sezon. 
 

- Practica cu arme de foc va fi efectuată pe un teren de  500 de metri 
lungime într-un poligon de tir în aer liber, într-o zonă retrasă, departe de 
zonele sălbatice. Tirul cu puști pneumatice, puști cu alezaj mic, puști cu 
alezaj mare poate fi efectuat nu doar de profesioniști, ci și de amatori. 
 

- Pavilioanele panoramice pot fi accesate cu diferite mijloace de transport, 
în toate anotimpurile, astfel că aceste facilităţi sunt obligatorii pentru 
funcţionalitatea investiţiilor în zonă. 
 

- Navigaţia face parte din programul de activităţi nemotorizate și se poate 
practica pe Lacul Vidraru. Navigaţia cu regatele este una dintre numeroase 
tipuri de concursuri organizate de apă. Sistematizarea existentă a lacului 
este un punct forte al zonei în timp ce programul de navigaţie reprezintă o 
oportunitate eficientă pentru investitori. 
 

- Parcul de Sporturi Alternative oferă oportunităţi pentru activităţi care nu 
sunt avute în vedere la un parc obișnuit. Activităţi precum skateboarding, 
teren pentru golf cu disc, avioane cu control de la distanţă, zbor cu 
planorul și multe altele, înseamnă acoperirea unei grupe mari de vârstă și 
de turiști (de exemplu, grupuri de team building). 
 

- Concursurile de motocross vor avea loc pe circuite închise off-road 
indiferent de condiţiile meteorologice. Circuitul proiectat va avea un 
sector de freestyle pentru concursuri XGames. Motocross este un sport 
popular și o investiţie pentru toate anotimpurile. 
 

- Statul la plajă pe zonele alpine de lângă primele 2 zone panoramice de top 
este o oportunitate unica, care va atrage turiști în toate anotimpurile. 
Studiile au arătat un interes crescut în plaje alpine, făcând din plaja 
alpină de la Bâlea un punct de interes pentru dezvoltarea zonei. Este de 
așteptat ca acest tip de dotare să prezinte interes pentru mulţi investitori. 
 

- Alpinismul va fi practicat pe diverse formaţiuni de stâncă naturală și 
artificială, pe pereţi, ca parte a parcului de sporturi alternative. Datorită 
varietăţii de formaţiuni de rocă de pe teren, alpinismul poate fi practicat 
în mai multe stiluri si sub-discipline: alpinism la înălţime, alpinism cu 
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frânghii, alpinism cu ajutor, alpinism liber și bouldering. Concursurile de 
alpinism vor găsi un cadru natural perfect pentru acest tip de activitate la 
fel ca și investitorii. 
 

VIII. Scenariul tehnico-economic 
 
 Obiectivul principal il constituie : Dezvoltarea infrastructurii de agrement 
in zona Cartisoara-Arefu pe o suprafata de aproximativ 4500ha. 
 Evaluarea proiectului prin studiului asupra mediului nu a reliefat posibile 
căi de afectare semnificativă a calităŃii factorilor de mediu, ariile protejate 
Natura 2000 fiind minim implicate. 
 Impacturile negative identificate sunt cu probabilitate scăzută şi sunt 
remediate prin 
măsuri specifice: 
- Eroziunea şi riscul de inundaŃii – partia de schi va fi deservită de drenuri 
artificiale care vor suplini capacitatea actuală de stocare a apei; 
- Defrişări de păduri – impădurirea unei suprafeŃe de teren cel puŃin egală cu 
cea defrişată;  
- Distrugerea covorului vegetal – după amenajarea partiei, suprafaŃa afectată va 
fi inierbată cu vegetaŃie autohtonă. 
- Lucrarea este sustenabilă, contribuind la dezvoltarea directă şi indirectă a 
zonei, in condiŃii de conservare a habitatelor naturale. 
 Obiectivul poate fi atins prin punerea in valoare, dezvoltarea, echiparea şi 
dotarea domeniului schiabil existent precum şi exploatarea potenŃialui turistic 
uriaş al acestuia prin următoarele investitii: 
 

 
 
A. Pârtii: 
 Relizarea pârtiilor de schi va respecta legislatia în vigoare, respectiv HG 
263/2001 privind amenajarea, omologarea, întretinerea si exploatarea pârtiilor 
si traseelor de schi pentru agrement, Ordinul ministrului turismului nr. 491/2001 
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pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întretinerea si 
exploatarea pârtiilor si traseelor de schi pentru agrement, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 19 noiembrie 2001. 
 
Impactele principale ale unei partii de schi sunt: 
- Degradarea vegetaŃiei şi a solului; 
- Modificări in capacitatea de drenaj a apelor pluviale; 
- ApariŃia eroziunii solului; 
S-au identificat o serie de aspecte de care trebuie să se tină seama in 
proiectarea pirtiilor: 
- Reducerea impactului vizual prin minimizarea modificărilor aduse mediului; 
- Reducerea efectului negativ adus vegetaŃiei - minimizarea riscului de inundaŃii 
sau eroziune; 
- Minimizarea riscului de producere a evenimentelor naturale nedorite 
(avalanşe, inundaŃii etc.) 
Se recomandă ca la proiectarea partiilor de schi să se tină cont de următoarele: 
- Se va alege o pantă naturală care să necesite intervenŃii mecanice cat mai 
mici: să fie lipsită de copaci sau vegetaŃie abundentă, să fie cat mai lină, lipsită 
de varfuri de stancă sau bolovăniş. Aceste caracteristici iniŃiale ale terenului 
duc la minimizarea substantială a impactului asupra mediului prin reducerea 
activităŃilor antropice de nivelare şi curăŃare a partiei. 
- Minimizarea distrugerii vegetaŃiei specifice. VegetaŃia are rol tampon in 
echilibrul apei in natura. Poate să preia cantităŃi impresionante de apă, 
eliminand riscul inundaŃiilor. De asemenea, existenŃa vegetaŃiei reduce riscul de 
eroziune. 
- Minimizarea degradării formelor geomorfologice deoarece acestea sunt 
indicatori importanŃi pentru procesele istorice şi au un rol cheie in ecosistemul 
alpin. 
- Asigurarea unui acces facil a maşinilor grele pentru minimizarea impactului 
datorat construcŃiei sau intretinerii pistei; protecŃia vegetaŃiei impotriva 
ingheŃului prin mărirea stratului de zăpada, impiedicarea formării stratului de 
gheaŃă la suprafaŃa solului. 
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 Reducerea eroziunii solului şi a inundatiilor pot fi prevenite prin: 
- Alegerea unei piste cu unghi natural bun; 
- ExistenŃa pe partie a unui strat de vegetaŃie adecvată 
- Luarea in considereare a caracteristicilor solului; 
 
 Executia va respecta urmatoarele conditii:  
• amenajarea va fi completa si definitiva, tinându-se seama de toate 
elementele legate de relief, prin conservarea peisajului si protectia solului;  
• prin amenajare se vor evita gropile sau sparturile prea pronunt ̧ate care să îi 
proiecteze pe schiori prea sus ori pe distante prea lungi;  
• obstacolele pe care ar putea fi proiectati schiorii în afara pârtiei vor fi 
prevazute cu sisteme de protectie(saltele de protectie, plase etc.);  
• în interiorul virajelor marcate cu "viteza medie" sau "viteza mare" se vor 
amenaja" zone de cadere"(spatii suficient dimensionate, libere de orice 
obstacol); 
• pârtiile de schi pentru agrement vor fi omogene din punct de vedere al 
dificultatii. 
Este obligatorie montarea indicatoarelor de avertizare, orientare, de 
reglementare a circulatiei schiorilor si de informare astfel: 
• la fiecare statie de plecare sau sosire a instalatiei de transport pe cablu - 
indicatoare de orientare a turistilor si schiorilor astfel încât acestia sa aiba 
toate informaţiile necesare deplasarii spre pârtiile de schi, sau spre dotarilor 
existente. 
• se vor monta panouri care vor contine informatii generale privind : traseele 
pârtiilor de schi, locurile de amplasare a instalatiilor de transport pe cablu, 
informare generala a zonei cu ment ̧ionarea dificultatiilor traseelor de schi si a 
traseelor montane în vederea drumet ̧iilor, reguli generale de conduita a 
schiorilor, capacitatea de transport ale instalatiilor de transport pe cablu, etc. 
• pe fiecare traseu al pârtiilor se vor amplasa panouri de informare si de 
avertizare a schiorilor în vederea atentionarii si directionarii corecte privind 
eventualele pericole, starea pârtiilor, gradul de dificultate a acestora. 
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• în jurul fiecarui stâlp de sustinere a instalatiilor de transport pecablu care se 
afla pe traseul pârtiilor sau lânga acestea se vor amplasa sisteme de protectie 
care constau în saltele de protectie speciale cu diferite dimensiuni în functie de 
formatul acestora. 
• în zonele cu pericol ridicat de accidentare, respectiv intersectia cu traseul 
instalatiilor de transport pecablu, curbe cu grad ridicat de dificultate, se vor 
amplasa garduri de protectie vizibile. 
• în zonele în care se gasesc statiile de îmbarcare a turistilor se vor monta 
garduri de avertizare pentru a delimita si proteja schiorii. 
• în zonele principale ca de exemplu statia de plecare a telegondolei se vor 
amplasa indicatoare de informare pentru punctul de prim ajutor, telefon de 
urgenta, etc. 
• totodata la toate statiile de plecare sau sosire a instalatiilor de transport se 
vor monta panouri privind starea pârtiilor, orarul de funcţionare a instalatiilor. 
Pârtiile vor fi dotate cu balize de demarcare a traseului de urmat. 
 
 Pentru realizarea acestei partii sunt necesare urmatoarele lucrări : 
- pregătirea terenului; 
- amenajare căi de acces la obiective; 
- defrişări arbori şi tufişuri şi scoatere de cioate; 
- evacuare arbori şi tufişuri; 
- săpătură şi nivelare suprafeŃe schiabile; 
- amenajare, insămanŃare iarbă; 
- plantare puieŃi pe taluzuri; 
- montare gărduleŃe de coastă şi opritori avalanşă; 
- executare podeŃe 
- plantare marcaje şi balize, montare plase şi saltele de protecŃie; 
- lucrări de refacere a mediului degradat in urma lucrărilor de 
construcŃii/montaj; 
 Realizarea partiilor de schi din golul apin pe Valea Doamnei, Valea Balii, 
Valea Caprei nu necesita investitii mari, avand in vedere ca nu este necesara 
defrisarea, 80% din aceste partii au nevoie de nivelarea şi dotarea acestora 
pentru a putea fi omologate. Partiile din zona inferioara a masivului Fagaras 
necesita defrisarea, inierbarea, nivelarea şi dotarea acestora pentru a putea fi 
omologate; 
 Pentru intregul domeniu schiabil mai sunt necesare siachiziŃionarea a 
zece maşini de bătut zăpada si achiziŃionarea de echipamente de transport 
pentru serviciile Salvamont.  
 
B. Echipamente de transport pe cablu: 
 
 Implementarea unui sistem de transport pe cablu care sa faca legatura 
intre versantul Nordic al Masivului Fagaras si versantul sudic al acestuia este 
necesara pentru dezvoltarea durabila a zonei, ea facilitand accesul in zona 365 
de zile pe an. Se doreste realizarea unui system de partii pentru sporturi de 
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iarna acoperind aproximativ 150 de kilometrii, accesibili datorita celor 7 trasee 
de telegondola si a celor 13 trasee de telescaun. Pentru gestionarea si controlul 
accesului la sistemul de telegondola si telescaun se va folosi un sistem de 
tiketing integrat. Sistemul de tichetare va fi dotat cu o varietate compacta de 
module integrabile pentru verificarea validitatii, receptand informatii de la 
toate portile de acces. Sistemul, cu display integrat verifica validitatea si 
controleaza întregul process. 
 In zona aleasa pentru dezvoltarea acestui domeniu schiabil instalaŃia de 
transport pe cablu reprezintă singurul mijloc de acces pe timp de iarnă, cu care 
se va face legătura intre DN7C (Transfagarasan) şi domeniul schiabil, pe timp de 
iarnă drumurile existente DN7C sunt inzăpezite. 
Plecand de la necesitatea de a transporta turistii din zonele de parcare-primire 
de la cotele inferioare pană in zona domeniului schiabil şi unde prin studiul 
nostru se propune o instalaŃie de transport pe cablu cu o capacitate de deservire 
a 20.000 persoane pe oră, se propune pentru acoperirea tuturor acestor cerinŃe 
proiectarea unui system integrat de transport pe cablu. 
 Pentru functionarea instalatiei conform prevederilor proipunerii se impun: 
Numãrul de gondole de 300 sau o varianta mixta telegondola telescaun; Piloni 
metalici echipati pentru sustinerea cablului; Gararea gondolelor la statile 
inferioare; Cabine de control la statiile inferioare sisuperioare. 
  
 Telegondola este un teleferic monocablu cu mers unidirecŃional la care 
vehiculele sunt sub formă de cabine, cu posibilitate de decuplare de pe cablul 
purtător-tractor. StaŃia de antrenare/intindere se compune din roata de 
antrenare montata pe axul de ieşire al reductorului, cuplaj, frana şi motor 
electric de antrenare. Pe langă motorul electric pentru antrenarea principală, 
instalaŃia este echipată şi cu un motor biodiesel/hidraulic pentru antrenarea de 
rezervă. Acest ansamblu de antrenare este montat pe o grindă suport, grindă ce 
culiseaza in lungul axului instalaŃiei in aşa fel incat să mentină in permanenŃă 
cablul purtător-tractor sub tensiune. StaŃia de intoarcere se compune din roata 
de intoarcere, roata ce este montată pe un picior suport metalic.  
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 Viteza de transport a pasagerilor este de aproximativ 6m/s. Statiile de 
plecari sosiri vor fi dotate cu echipamente de eficienta energetica. 
 Telescaunul fix este un teleferic monocablu cu mers unidirecŃional la care 
vehiculele sunt sub formă de scaune de cate 4 locuri, cuplate permanent la 
cablul purtător-tractor. Antrenarea/intinderea şi comanda instalaŃiei se 
realizează din staŃia superioara, iar intoarcerea cablului purtător-tractor se 
realizează in staŃia inferioara. StaŃia de antrenare/intindere se compune din 
roata de antrenare montată pe axul de ieşire al reductorului, cuplaj, frană şi 
motor electric de antrenare. Pe langă motorul electric pentru antrenarea 
principală, instalaŃia este echipată şi cu un motor biodiesel/hidraulic pentru 
antrenarea de rezervă. Acest ansamblu de antrenare este montat pe o grindă 
suport, grinda ce culiseaza in lungul axului instalaŃiei in aşa fel incat să menŃină 
in permanentă cablul purtător-tractor sub tensiune. 
 StaŃia de intoarcere se compune din roata de intoarcere, roată ce este 
montată pe un picior support metalic. Traseul uneşte in linie dreaptă cele două 
staŃii, cablul fiind susŃinut de piloni metalici de construcŃie tubulară sau 
zăbrelită, echipaŃi cu baterii de role avand canalul căptuşit cu bandaje de 
cauciuc. Viteza de transport a pasagerilor, in staŃii este de sub 1m/s iar in 
lungul liniei, este constantă, respectiv de 2,3 m/s. Debarcarea şi imbarcarea 
pasagerilor se face din mers, la viteza de transport a cablului purtător-tractor. 
 Pentru sustenabilitatea proiectului sunt necesare: 
- realizarea unei sistem de telegondole debraiabile cu 8 locuri şi garaj 
transportoare;  
- realizarea unui sistem de telescaun fix cu minim patru locuri si garaj 
transportoare. 
 

 
 
C. SpaŃii servicii: 
 
- realizarea in zonele de imbarcare la cota a unor cladiri multifunctionale care 
vor avea rolul de unitate de primire a turiştilor acoperind servicii specifice: 
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- parcare la nivelul solului pentru mijloacele de transport in comun şi 
achiziŃionarea a cel putin 6 autobuze cu aproximativ 40 de locuri şi 4 microbuze 
cu aproximativ 20 de locuri, 
- centru control acces şi biletrie si imbarcare statie de plecare a telegondolei, 
servicii administrative, grupuri sanitare, 
- spaŃiu servicii salvamont şi garaj pentru echipamentele de intreŃinere partie şi 
echipamente de salvare: două ATV-uri, 
- spaŃii destinate alimentaŃiei publice şi comerŃului specific sporturilor de iarna 
tip „apreschi”; 
- realizarea in golul alpin a unor module cu regim de inaltime variabil si o 
suprafata de minim 300mp, acoperind o gama larga de servicii : statie 
telegondola/telescaun, pavilion panoramic serviciu salvamont, camera 
personal/vestiar, spatii de alimentatie publica, jandarmerie montana, punct de 
prim ajutor, grupuri sanitare. 
- realizarea in zona de creasta a unor sisteme antiavalansa de tipul “Avalanche 
blasting lifts”; 
 
D. Drumuri şi sistematizare verticală 
 
 Este recomandata amenajarea corespunzătoare a intersecŃiilor si crearea 
unui sistem de drumuri de aproximativ 30km in zona partiilor pentru usurinta 
accesului la obiective dar si pentru facilitarea transportului echipejelor de 
supraveghere si salvamont dar si a utilajelor de mentenanta. Este recomandata 
construirea mai multor parcaje supraterane pentru aproximativ 10.000 locuri cu 
posibilitatea de a folosi un sistem din panouri fotovoltaice pe post de umbrire 
sufficient de puternice pentru a asigura iluminatul nocturn al zonei. 
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E. UtilităŃi 
 
 Se propune completarea unei reŃele de canalizare menajeră care va 
colecta apele uzate menajere printr-o reŃea de canale din tuburi PVC-SN4 cu DN 
200mm–300 mm şi le va dirija spre staŃiile de epurare. In zonele in care datorită 
configuraŃiei terenului apele uzate menajere nu vor putea fi dirijate 
gravitaŃional spre staŃia de epurare se vor monta staŃii de pompare pentru a 
putea pompa apa. 
Alte utilitati necesare: 
- alimentare cu apa potabilă şi canalizare menajeră zonelor cu spaŃii de servicii; 
- alimentarea cu energie electrică a instalaŃiilor de transport prin cablu şi a 
tuturor obiectivelor prevăzute, realizarea unei reŃele de joasă tensiune; 
-modernizarea intersecŃiii de racord prin realizarea unei benzi de stocaj pentru 
fluenŃa traficului; 
 Aceste investiŃii vor duce in final la dezvoltarea ulterioară a zonei, iar prin 
efectul său multiplicator, vor acŃiona ca un element dinamizant al sistemului 
economic, generand o cerere specifică de bunuri şi servicii care va antrena o 
creştere in sfera acestora, contribuind in acest mod, la diversificarea produselor 
şi ofertelor turistice.  
 
 Pentru implementarea acestui proiect s-a identificat un necesar de 
aproximativ 160mil.€ pentru realizarea de pârti (20 mil.€), echipamente de 
transport pe cablu (80mil.€), spaŃii servicii(30 mil.€), drumuri şi sistematizare 
verticală (20 mil.€) si utilităŃi (10 mil.€) 
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