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1 . 
Introducere

Cum să pregătim un teritoriu pentru turiștii interesați de natură, 
comori istorice, tradiții și peisaj?

Materialul de față își propune să răspundă doar la această 
întrebare, atât teoretic cât și practic, cu exemple din România 
reală și cu analizarea unor aspecte despre care în general nu se 
vorbește. 

Vom clarifica roluri și vom identifica etape, neuitând să 
menționăm pașii și să aproximăm costurile necesare pentru a 
face dintr-un loc oarecare o atracție pentru cei ce caută destinații 
compatibile cu trusimul cultural, geoturismul sau ecoturismul. 



Piața de turism devine din ce în ce mai competitivă. Pe de o parte 
pentru că valoarea calității serviciilor turistice este în creștere, iar 
pe de altă parte oportunitățile de activități și petrecere a timpului 
liber sunt într-o continuă diversificare. Cu toate acestea, buna 
funcționare a acestor elemente ține de inițiativa hotelierilor, a 
celor care oferă servicii private în turism și nu în ultimul rând de 
intervenția autoităților, organizațiilor de promovare a unor regiuni 
sau a comunităților locale. 

Fiind în contextul economiei de piață, unde agenții economici 
și antreprenorii pot să își dezvolta afacera cum doresc, în limitele 
definite de legile în vigoare, singura zonă unde autoritățile locale și 
grupurile de inițiativă locale (ONG-uri, școli, grupuri de interese) pot 
interveni este dezvoltarea spațiului teritoriului și „înfrumusețarea” 
atracțiilor locale. 

Pentru tipurile de tursim mai apropiate de natură, cum ar fi 
geoturismul1, ecoturismul sau turismul cultural, amenajarea 
teritoriului poate face miracole. E vorba de o rețetă „magică” de 
transformare a unui loc necunoscut într-o zonă cu personalitate, 
căutată și respectată de vizitatori și iubită de localnici.

Vă vom prezenta prin această viziune cum poate fi redescoperit, 
dezvoltat și promovat un teritoriu, folosind ceea ce deja este prezent 
acolo, fără investiții sau transformări majore. 

Descoperirea înseamnă cunoaștere și înțelegere, atât a spațiului 

1 Geoturism - turismul ce susține și  accentuează caracterul geografic al 
locului. Este o nouă abordare a doescoperirii locurilor și a oamenilor care își 
păstrează natura, cultura și patrimoniul intacte. (National Geographic)

în care trăiești, cât și a locului pe care acest spațiu îl are în context 
regional, național și continental. Descoperirea este observare, 
documentare și implicare. Înseamnă străini care pot vedea ceea ce 
localnicilor li se pare firesc și localnici care știu drumuri pe care un 
străin nu ar putea nicioadată să ajungă. 

Dezvoltarea înseamnă inteligență, soluții eficiente și impact 
maxim. Înseamnă a veni cu ceva simplu și totuși necesar, a adapta 
proiectele la scara și la geografia regiunii pentru a avea beneficii 
mari. Dezvoltarea înseamnă a transforma teritoriul în concordanță 
cu cererea și necesitățile vizitatorilor și de asemenea concordant cu 
posibilitățile actorilor locali.

Promovarea înseamnă stil. Înseamnă a spune o poveste fantastică,  
a o impregna în cât mai multe forme de percepție, de la vizual, la 
cuvinte și suntete, până la tactil - prin materiale de calitate.

Descoperă, dezvoltă și promovează teritoriul tău
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Forme de dezvoltare a tursimului 

F - Turism de masă
Vizitarea unor destinații de 
către un număr foarte mare 
de oameni, în același timp.

B - Ecoturism
vizitarea zonelor cu natură 
valoroasă și fragilă, cu minim 
impact negativ și cu contribuții 
la salvarea și protejarea speciilor 
dar și împuternicirea si 
dezvoltarea comunităților locale.

C - Turism în natură
explorarea zonelor naturale 
sălbatice, cu focus pe 
conservarea naturii locale.

A - Turism de aventură
explorarea zonelor izolate, 
turistul este pus în fața unor 
provocări neașteptate.

D - Turism cultural 
descoperirea aspectelor 
culturale ale unui spațiu: 
istorie, tradiții și mod de 
viață. Include spațiile 
urbane și rurale.

G - Geoturism
descoperirea și înțelegerea 
esențeiunui spațiu pe baza 
elementelor sale naturale și 
de civilizație dar și a memoriei 
Pământului și amintirilor 
Civilizației umane.E - Turism comunitar

Localnicii împărtășesc cu vizitatorii
modul lor de viață autentic și astfel
protejează particularitățile culturale.

F

A

D G
C

B

E

Principalele forme de turism
Relațiile dintre ele și elemente distincte 



Cea mai mare parte a turiștilor nu se ateșează de un anumit tip 
de turism, aceste denumiri și coduri sunt utile pentru că asociază 
dezvoltarea și funcționarea turismului dintr-un spațiu cu diferite 
abordări, țeluri și viziuni.

Viziunea geoturismului:

Generarea simțului locului pentru un spațiu prin folosirea 
componentelor sale fundamentale: o parte din Planeta Pământ 
(plante, animale), o parte din Civilizația Umană (tradiții, culturi 
și specific local) o parte din Memoria planetei Pamânt (fosile, 
roci, peisaj) și o parte din Memoria Civilizației Umane (istorie și 
legende). Acest simț al locului este dedicat atât vizitatorilor cât și 
localnicilor.

Definiția:

Geoturismul este o formă de turism, prin care, pe baza specificului 
local - natură, tradiții și istorie - se construiește o destinație turistică 
durabilă asigurând o experiență unică și memorabilă pentru turiști 
și totodată beneficii pentru comunitatea locală.

Sinergie: Toate elementele spațuilui geografic luate împreună 
creează o experiență turistică mai bogată decât suma lor deoarece 
destinația turistică devine atractivă pentru  vizitatori cu interese 
diferite.

Implicarea comunității: Antreprenorii și organizațiile locale 
trebuie să  conlucreze pentru a asigura o experiență turistică 
autentică.

Informare nu doar pentru vizitatori dar și pentru localnici: 
Este important ca localnicii să știe că unele lucruri (locuri, tradiții, 
plante, animale etc.) atât de familiare și obișnuite pentru ei pot fi noi 
și pot fi interesante pentru turiști. De aceea trebuie să fie mândrii de 
acestea și să învețe cum să le prezinte turiștilor.

Beneficii economice pentru comunitate: Dezvoltarea turistică 
aduce cu sine crearea de locuri de muncă și crește consumul de 
produse și servicii locale. De aceea membrii comunității trebuie să fie 
conștienți de aceste avantaje și atunci vor fi interesați de dezvoltarea 
geoturismului.

Integritate locală: Turiștii responsabili aleg produse și servicii ce 
respectă caracterul local. La rândul lor, antreprenorii locali, având 
beneficii economice, apreciază și protejează aceste valori.

Satisfacție și experiențe unice pentru turiști: Turiștii entuziaști, 
vor transmite mai departe, ce au aflat, ce au văzut și ce au făcut. 
Cu siguranță că poveștile lor vor încuraja rudele și prietenii să 
experimenteze aceleași lucruri, și astfel noi turiști vor veni în zonă. 
Conceptul de geoturism a fost făcut public în 2002, de către Travel 
Industry Association of America (U.S Travel Association din 2009) 
și revista Național Geographic Traveler.

De ce Geoturism?
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Elemente de infrastructură turistică

F

A

D

CB
H

E

Infrastructura turistică
Țesătura de elemente care fac 
funcțional turismul într-o zonă și 
permit generarea de venituri în 
economia locală.

G

A - Informare și direcționare
săgeți indicatoare și panouri de informare 
pentru a ajuta vizitatorii șă se orienteze și 
să se poziționeze între atracțiile locale.

B - Situri turistice
situri amenajate pentru vizitare unde 
vizitatorii beneficiază de panouri de 
interpretare sau servicii de ghidaj.

C - Trasee turistice
zone amenajate pentru 
plimbări sau activități de 
recreere și observații în 
natură sau a unor puncte 
de peisaj, situri culturale.

D - Centre 
interactive
Facilități speciale 
ce permit contactul 
vizitatorului cu o 
temă percepții și 
activități interactive.

E - Producători locali
realizatori de obiecte 
artizanale sau alimente 
tradiționale ce pot fi 
comercializate ca suveniruri.

F - Comerț turistic
puncte unde pot fi vandute 
bunuri realizate de 
porducătorii locali.

G - Cazare
Locuri unde vizitatorii pot 
să își petrecă noaptea.

H - Alimentație
Locuri unde vizitatorii pot să mănânce 
sau să cumpere alimente tradiționale.

Spații publice Spații privateSpații publice și private



Atunci când vorbim de formele de turism extensiv ce pot fi 
aplicate în zona rurală (geoturism, ecoturism și turism cultural) 
trebuie să avem în vederecâteva caracteristici:
- un spațiu extins pentru vizitare și activități de recreere; 
- resurse locale pentru satisfacerea nevoileor de alimentație;
- resurse locale pentru activități de cazare;
- animatori turistici din spațiul rural;
- producători locali de suveniruri.

Fiecare din aceste elemente trebuie dezvoltate concomitent pentru a 
putea asigura funcționarea eficientă a regiunii din punct de vedere 
al turismului. 

Dezvoltarea spațiului regional de vizitare, cu atracții turistice de 
spații în care se pot practica activități de recreere (trasee turistice, 
centre de vizitare) ține de amenajaarea infrastructurii de vizitare 
și trebuie realizată unitar într-un cadru reglementat printr-o 
vizinue sau un plan cu aplicativitate practică (asemănătoare 
compoentei exemplu din acest document). Este important cacei 
care pun în aplicare acest demers de dezvoltare au girul/sprijinul 
autorităților locale și patronajul autorităților județene pentru 
că astfel infrastructura este monitorizată la nivel local și poate fi 
îmbunătățită și promovată la nivel județean și național. Aceasta este 
componenta unde trebuie să se adreseze investițiile și intervențiile 
autoritățlor și ONG-urilor.

Resurele locale care satisfac nevoile de alimentație și resursele 
locale pentru activitățile de cazare trebuie dezvoltate cu viteza 
loclală, accelerarea rapidă  riscând să aducă oprtuniști din afară și 
să reducă fondurile ce rămân sub formă de venituri /profit la nilvel 
local. Pentru dezvoltarea antreprenoriatului pot să fie organizate 
diferite scheme de încurajare a investițiilor, dar mai important 
pentru dezvoltarea durabilă a zonei este reglementarea dezvoltării. 
Reglementarea dezvoltării poate fi făcută prin limitarea prin 
planurile de urbanism a oportunităților de construire a mari unități 
de cazare (care nu sunt compatibile cu formele de turism mai sus). 
Adtfel de proiecte trebuie să fie acceptate doar pentru zonele urbane 
ale regiunii, unde aceste investiții pot să se adreseze și unor alte nevoi 
(cum ar fi turismul de afaceri).

Animatorii turistici și producătorii locali de suveniruri. sunt 
elemente ale economiei turistice ce se vor dezvolta intrinsec, în timp, 
în contextul unei funcționări „sănătoase” a economiei turistice 
locale. Pentru a asigura o dezvoltare eficientă este necesară limitarea 
produselor de proastă calitate prin refuzul comericalizării lor în 
centrele de vizitare și zonele imediat adiacente atacțiilor turistice. 
De aceea este recomandat ca atât atracțiile turistice cât și centrele 
de vizitare să fie considerate arii portejate în sensul creerii unei zone 
tampon de reglementări urbanistice (reglementare construcții și 
înterzicere de tarabe).

Ce anume poate fi făcut pentru a dezvolta turismul?
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2 . 
Descoperirea

Crezi că știi totul despre locul în care trăiești? Un arheolog sau un 
etnograf te va convinge că ai multe de învățat. Dar și mai uimit vei 
fi când un vizitator simplu, fără o pregătire de specialitate va căuta 
și va găsi miracole pe care tu le vezi drept lucruri obișnuite. De 
aceea îți recomandăm să nu nu pornești singur în redescoperirea 
teritoriului tău. Invită oameni cu alte pregătiri alături de tine 
și apoi ieși în teren. Este important să descoperi la fel cu vrei să 
descopere și viitorii vizitatori ai zonei.

Să vezi teritoriul cu părțile sale bune și cu părți mai puțin bune 
pentru a ști ce trebuie schimbat și a înțelege de ce vor avea nevoie 
vizitatorii.



Ne interesează să  descoperim cum este văzută zona din afară și cum 
poate fi percepută de cei ce ajung să o viziteze. Astfel, cunoscând 
impresia celor din exterior, vom putea să estimăm așteptările 
vizitatorilor în ceea ce privește zona. De asemenea, ne va fi mai ușor 
să înțelegem prin ce se remarcă zona și vom putea să stabilim temele 
fundamentale care definesc locul în mintea potențialilor vizitatori.

Cunoscând temele principale, vom putea să găsim locurile și lucrurile 
cele mai interesante care să confirme vizitatorilor așteptările pe 
care le au la venire și vom știi unde trebuiesc investite eforturile de 
dezvoltare. Este un proces aparent simplu, dar succesul depinde de 
echipa de execuție. 

Trebuie să fie clar înțeles că pentru a obține date complete este nevoie 
de o echipă în care să fie experți ce posedă capacitatea de a vedea 
ansamblul relațiilor dintre percepții și teren, persoane specializate 
pe diferite teme (arheologi, geologi, etnografi, bilologi, profesori 
sau educatori, salvamontișiti și ghizi) și persoane care cunosc foarte 
bine locurile și situația practică din teren (proprietarii terenurilor, 
incidente din trecut, existența unor activități sezoniere ce pot 
preiclita vizitarea siturilor etc.). 

Vor fi necesare două tipuri de observații: teoretice, de context și 
observații în teren. 

Observațiile teorotice, de context vor clarifica ce anume trebuie 
investigat în teritoriu. Trebuie cunoscută poziția zonei pe harta 
continentală. De obicei știm că în anumite părți ale continentului 
vom găsi locuri cu anumite proprietăți. 

Dacă Scandinavia e locul unde poți descoperi natură sălbatică, 
fiorduri sau urme ale wikingilor, iar zona mediteraneană este locul 
unde găsești ruine antice, sate pitoresți și unde ești aproape de mare, 
care e locul de care aparține teritoriul tău? Este vorba de asocierea 
cu un spațiu natural și cultural, foarte general, ce este folosit de 
fiecare din noi pentru a simplifica contextul variat al spațiului unui 
continent.

Observațiile în teren sunt pragmatice și încearcă să ofere evaluari 
ale situațiilor în care sunt sau pot fi puși potențialii vizitatori. 
Vrem să știm ce anume e apreciat, accesibil și interesant pentru cei 
ce vizitează zona, astfel încât așteptările pozitive să le fie confirmate, 
iar amintirile să îi ademenească să revină aici.

De asemenea, vrem să clarificăm relația dintre oamenii locurilor 
și aceste puncte de interes, vrem să știm legendele și să informăm 
acolo unde este cazul, pentru ca în teritoriu să nu existe informații 
contradictorii.

Această etapă va avea și evaluări, folosite apoi pentru a justifica 
strategia de dezvoltare a infrastructurii.

Despre caracteristici și percepții ale unei zone
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La ce mă gândesc când aud „Țara Hațegului”.....

Strei, Râu Mare, Râu Alb, Râu Bărbat. 

Munții Țarcu, Munții Retezat, Munții Șureanu, Munții Poiana Ruscă.
Granit, ghețari preistorici, vulcani preistorici, fosile de dinozauri pitici, oceanul Tethys, chei în calcar, peșteri.

Fluturi rari, plante carnivore, rezervație de zimbrii, râși, urși, lupi, acvile, corbi, narcise.

Bătăliile de la Tapae, ruinele romane Ulpia  Traiana  Sarmizegetusa. 
Biserica  Pârveștilor, Biserica Sânpetru, Biserica  Ostrov, Biserica Densuș, Biserica Sântămăria Orlea.

Cetatea Hațegului, Cetatea  Mălăiești, Curtea medievală de la Sălașu, Cetatea Răchitova, turnul medieval 

de la Crivadia, Cetatea Colț - Castelul din Carpați, Castelul Kendeffi, Conacul Berthelot

Mănăstirea Prislop, Mănăstirea  Colț. 

familia Cândeștilor, Ioan de Hunedoara, familia  Densușeanu, General Berthelot,  

Nicolae Iorga, Părintele Arsenie Boca. 
virșli, case tradiționale, țuică, fânețe, căpițe, port popular, căruțe, stâne.

parapantă, ski, drumeții.





Harta identităților culturale:
Spații culturale Europene și percepții generale ale atracțiilor turistice cu care sunt asociate

Europa - o piață foarte 
competitivă
În spațiul european există deja 
conturate identități regionale pentru 
ceea ce înseamnă ofertele de bază de 
turism durabil (geoturism,ecoturism și 
turism cultural)

Europa de vest 
Legende, munți 
străvechi, peisaje 
sculptate de 
curgerea ghețarilor, 
monumente 
megalitice, celți și 
cavaleri medievali, 
peisajele verzi și 
Oceanul Atlantic

Europa centrală
Castele și catedrale, 
munți străvechi și munți 
tineri, păduri legendare, 
lacuri glaciare, centre de 
civilizație medievală și 
modernă, localități cu 
răsunet istoric. 

Europa baltică și 
Scandinavia
Maștini și șesuri la doi 
pași de blocuri de 
granit cărate de 
ghețari, fiorduri și 
păduri de conifere, 
lumea wikingilor și a 
cavalerilor teutoni, roci 
foarte vechi ale unor 
continete dispărute.

Mediterana
Calcar și ape calde, albastre, 
lumea egiptenilor, grecilor și 
a imperiului roman, plaje și 
povești le oceanului Tehys. 

Orientul apropiat - Caucaz
un continent în miniatură din marginea 
levantină a Europei, oferind natură 
sălbatică și maiestuasă alături de 
tradiții exotice și neegalate situri 
istorice și arheologice.

Rusia, Belarus și Ucraina 
sunt destinații ce se vor dezvolta 
în viitor, pentru cei ce vor dori să 
vadă urme din lumea comunistă, 
și sălbăticia câmpiei ruse.

Europa carpatică
Parte sălbatică și puțin 
cunoscută a Europei Centrale, o 
zonă cu munți sălbatici, bogată 
în păduri, lupi și urși, cu sate ce 
păstrează obiceiuri arhaice. 
Granița dintre lumea catolică și 
lumea ortodoxă. 



Ești în mijlocul Carpaților, la capătul Europei Centrale, 
acolo unde civilizația catolică și protestantă intră în contact 
cu civilizația bizantină. Țara Hațegului este o zonă de frontieră, 
o zonă ce pe deoparte conține povestea Europei Centrale, dar de 
asemenea are povestea românilor păstori și a contactului cu Valahia 
și lumea bizantină. 

Ne așteptăm ca vizitatorii care vin aici să asocieze această zonă cu 
câteva simboluri de bază cum ar fi Transilvania sau Munții Carpați 
și Ceaușescu.

Transilvania înseamnă pe lângă vampiri, și o zonă sălbatică, cu sate 
tradiționale, răsfirate între coline și munți. Transilvania înseamnă o 
lume veche, tradițională, pierdută în timp, plină de comori și lucruri 
de descoperit. Cei care vin în Transilvania vor aștepta să vadă ruine 
sau construcții medievale, păduri cu iz de mister și sate pipernicite, 
copleșite sub apăsarea naturii

Munții Carpați - munții pădurilor sălbatice. Chiar dacă în anumite 
spații culturale se știe de peșterile, minele de aur sau zonele înalte ale 
Făgărașului și Retezatului, cea mai mare parte a vizitatorilor percep 
munții Carpați ca un spațiu sălbatic unde natura a fost „menajată” 
de influența destructivă a civilizației. Așteptările sunt să găsească 
natură curată, eventual cu urme sau imagini ale sălbăticei - Urs, Lup 
sau Râs.

Pentru aceasta trebuie să certificăm și să îmbunătățim siturile și 
zonele cu posibilități de desfășurare a activităților în aer liber. Să 
propunem soluții de dezvoltare suplimentară a infrastructurii de 
turism, să creem o imagine pe care să o susținem și să o promovăm 
mai departe. 

Leagănul inimii românești este localizat de mulți români aproape 
sau chiar în Țara Hațegului. Este vorba de o percepție indirectă a 
legăturii dintre acest spațiu și  apariția, consolidarea și afirmarea 
identității românești. Această percepție se bazează pe câteva 
elemente ce caracterizează acest spațiu:
Sarmizegetusa Regia - Capitala Regatului Antic Dacia - situată la 
aproximativ 20 km est de depresiunea Hațegului, în inima Munților 
Șureanu;
Sarmizegetusa Ulpia Traiana -  capitala provinciei Romane Dacia, 
în partea de vest a Țării Hațegului; 
Bisericile de piatră - cu arhitectură și picturi de referință pentru 
istoria României;
Cetățile cneziale - ruine ce compun împreună un tablou al evoluției 
vieții claselor conducătoare din Țara Hațegului și confirmă 
menționarea istorică a acestui Ținut ca unul din Primele „țări” ale 
României.
Munții Retezat - ce străjuiesc Țara Hațegului, prima și probabil cea 
mai valoroasă comoară a naturii cu statut de arie protejată - Parc 
Național 1923.

Țara Hațegului ca destinație Europeană și Națională
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Țara Hațegului: Principalele tipuri de peisaj

O zonă cu două 
apartențe
Țara Hațegului 
aparține administrativ 
de Regiunea 5Vest 
(sus) dar cultural și 
istoric zona se 
regăsește ca parte a 
Principatului 
Transilvaniei (dreapta).

Tîrgu Jiu

Hațeg

Deva
Timișoara

Arad

Sibiu

Rîmnicu
Vîlcea

Reșiţa

Drobeta - Turnu Severin

Alba-Iulia

Caransebeș

Lugoj

Petroșani

Sibiu
Capitala culturală 
Europeană și punct 
principal de atracție 
pentru vizitatorii 
Transilvaniei.Timișoara

Capitala regională 
și mare oraș, centru 
cultural și pol de 
dezvoltare a al 
României.

Arad
Poarta de vest a 
României, pentru 
traficul rutier și feroviar.

Cluj
Capitala istorică a Transilvaniei și 
mare orș, centru cultural și pol de 
dezvoltare a României.

Țara Hațegului: Principalele tipuri de peisaj



Țara Hațegului este o zonă înconjurată de munți sau zone cu 
relief accidentat. Acesastă caracteristică ar duce la o izolare 
geografică, dar deoarce munții oferă o serie de trecători, 
rețeaua națională de transport traversează această zonă, 
pe două axe majore: Nord  - Sud (Transilvania - Oltenia) și  
Vest - Est (Banat - Transilvania).

Pentru vizitatorii Țării Hațegului, axele Banat - Transilvania 
și Transilvania - Oltenia fac accesul rutier foarte ușor. Aceste 
ramificații sunt drumuri moderne dar mai puțin circulate ale 
coridoarelor majoare de transport din România, ceea ce înseamnă 
o conectivitate atât cu zonele adiacente dar și acces rapid pentru 
străinii care călătoresc cu mașina. Țara Hațegului este la 30 km 
de cel mai circulat drum european, care conectează România cu 
Europa Centrală. 
 
Ferită de trafic intens, zona oferă perspective foarte atractive: va 
fi situată la 40km de viitoarea autostradă Arad - Sibiu - București 
(Autostrada Mureș) și aproximativ 50 km de viitoarea autostradă 
Timișoara - Craiova (Autostrada Banat - Oltenia). Aceasta înseamnă 
că accesibilitatea pentru vizitatori va crește și frumusețea naturală 
sau liniștea locurilor nu va fi perturbată în viitor de creșterea 
circulației, decât eventual ocazional în timpul fazelor de construcție 
a autostrăzilor, atunci când circulația poate suferi devieri temporare. 

Transporturile feroviare nu favorizează accesul în Țara 
Hațegului. Este vorba de magistrala 202 (Simeria - Petroșani - 
Târgu Jiu - Craiova), care nu dispune decât de o stație în care opresc 
trenurile Accelerate și Rapidurile -  Subcetate. Această magistrală 
este mai mult folosită de căre carecei care doresc o deplasare pe valea 
Streiului, iar adesaea, scopul deplasării nu are un motiv turistic 
(Subcetate, Ciopea h, Ohaba de sub Piatra hc, Baesti
Rusor hc, Pui, Ponor hcLivadia hc, Baru Mare, Baru Mare hc). 

Țara Hațegului este aproape de aeroporturi internaționale.

Aeroportul Internațional Sibiu (SBZ)
pasageri: 154.160 (2009), distanță: 135km / 2ore. 

Aeroportul Internațional Timișoara (TSR) 
pasageri: 956.897 (2009), distanță: 174 km / 3ore.

Aeroportul Internațional Cluj (CLJ) 
pasageri: 834.400 (2009), distanță: 191km / 3ore. 

Aeroportul Internațional Arad (ARW)
pasageri: 100.000 (2009), distanță 196km / 3ore.

Acces în Țara Hațegului
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Țara Hațegului: Altitudini, așezări principale și locuri de cazare

Locuri de cazare

 200 - 400 m

 400 - 800 m

 800 - 1800 m

1800 - 2300 m Hațeg

Sântămaria Orlea

Baru

Râu de Mori

Sarmizegetusa

Sălașu de Sus

Relieful Țării Hațegului
Particularități date de tipul de relief

Zona Poiana Ruscă este predominant 
colinară, cu numeroase văi înguste.
Culmile dealurilor sunt parțial folosite 
ca pășuni. Zona mai este recunoscută 
ca unul din cele mai potrivite locuri 
pentru pomicultură din Țara Hațegului.

Zona munților Țarcu este o zonă montană, 
cu pante abrupte (800-1500m) și zone de 
pajiști montane la (la peste 1800m) potrivite 
pășunatului oilor. Zonă cu puține drumuri 
de acces și  grad mare de izolare în care nu 
există așezări permanente.

Zona munților Retezat este caracterizată 
de văi adânci și căldări glaciare. De 
asemenea, este o zonă nelocuită și cu 
acces limitat, dar care datorită Parcului 
Național, este vizitată anual de un număr 
semnificativ de turiști.

Zona Șureanu este o zonă 
specială. cu un amestec de văi 
adânci și înguste și depresiuni 
sau platouri propice locuirii. Este 
una din zonele montane cele 
mai populate din această parte a 
Transilvaniei. Localnicii se ocupă 
cu agricultura de subzistență și 
creștera animalelor (bovine și oi).

Depresiunea hațegului 
este o zonă agricolă, 
cu pante foarte redusă, 
în trecut mlăștinoasă și 
frecvent inundată de râurile 
din munții vecini. Acum 
în zona depresionară se 
găsesc 4 baraje și mai 
multe microbaraje pentru 
reagularizare și generare de 
curent electric.

Altitudine
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Turismul, ca activitate economică, nu este o noutate în Țara 
Hațegului. Încă din perioada comunistă aici existau mai multe 
unități de cazare, fie în zona orașului Hațeg și regiunea limitrofă 
(hoteluri și moteluri), fie în zona de la poalele Munților Retezat 
(cabane).

În momentul actual, în Țara Hațegului estimăm anual un număr 
de aproximativ 23.000 de vizitatori, folosind o infrastructură de 
cazare de 27 de pensiuni și hoteluri (în 5 loclalități), ce dispun în 
total de 635 de locuri. Deși numerele par destul de promițătoare, 
dacă analizăm de unde provin aceste locuri, reiese că o mare parte 
dintre acestea sunt asociate cu zona orașului Hațeg:

Hațeg ................................. 350 locuri de cazare
Râu de Mori ..................... 118 
Sarmizegetusa ................. 79
Sălașu de Sus.................... 42
Baru.................................... 32
Sântămăria Orlea........... 14

Deși doar jumătate din locurile de cazare din Țara Hațegului sunt în 
zona rurală, orașul Hațeg și în special împrejurimile sale, unde sunt 
localizate cele mai multe pensiuni, este o zonă destul de potrivită 
pentru cei pasionați de natură.

C onte x t u l  lo c a l  -  s it u a ț i a  î n  f a z a  0 

Turism în Țara Hațegului

Țara Hațegului: 
Informații despre 
turism în momentul 
de început al 
strategiei, obținute 
de la pensiunile și 
hotelurile din zonă

3 stele
57%

2 stele
30%

o stea 4%4 stele 8%

Cazare aleasă

2-5 zile
33%

2-5 zile
33%

o zi 13%peste 7 zile 13%

Durata șederii

Toamna 
15%

Vara 60%

Primăvara 12%Iarna 13%

Vizite pe anotimpuri

3 stele
43%

2 stele
43%

o stea 7%4 stele 7%

Locuri de cazare

3 stele
44%

2 stele
40%

o stea 4%4 stele 4%

Unități de cazare
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Țara Hațegului: Altitudini, așezări principale și locuri de cazare

Procent de locuire

Locuire cu 
caracter rural

Locuire cu 
caracter urban

Tipuri de locuire în Țara Hațegului
Particularități date de tipul de așezări și de 

utilitățile cu care sunt dotate aceste așezări

Zona Poiana Ruscă este predominant 
nelocuită, cu sate liniare, de vale și 
câteva așezări sezoniere în zonele de 
culme ale dealurilor din zona Răchitova. 
Accesul este relativ ușor în majoritatea 
satelor din zonă iar utilitățile, momentan 
moderat dezvoltate, sunt în curs de 
extindere.

Zona munților Țarcu este o zonă 
montană, nelocuită. relieful accidentat și 
resursele reduse fac acest loc propice 
pentru turismul de aventură și stânele 
de vară oferă potențial pentru experiențe 
culturale. Accesuldificil limitează 
dezvoltarea acestor oportunități.

Zona munților Retezat este în cea mai mare 
parte parc național, cu reglementări stricte 
în ceea ce privește accesul și mai ales 
dezvoltarea de activități economice, chiar 
și bazate pe turism. Această zonă este 
momentan deztinată vizitării.

Zona Șureanu este o zonă parțial 
locuită, cu mici cuiburi de case 
împrăștiate pe suprefețe foarte 
mari. Accestul în această zonă 
este precar și utilitățile reduse.

Depresiunea Hațegului este  
zona cea mai dezvoltată atât 
ca infrastructură cât și ca 
utilități. Polul de dezvoltare este 
reprezentat de orașul Hațeg 
și satele vecine. Din punct de 
vedere turistic, orașul Hațeg este 
un puct de pornire în explorarea 
Țării Hațegului, datorită poziției 
sale și serviciilor pe care le pune 
le dispoziție.

ZONE URBANE

ZONE RURALE

ZONE NELOCUITE

Zone de locuire
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Țara Hațegului: Peisaj și turism

Utilizarea teritoriului

ȘES ȘI LUNCI

COLINE

PANTE ÎMPĂDURITE

PAJIȘTI MONTANEPăduri

Livezi

Pajiști și pășuni

Teren Arabil

Peisaj și turism în Țara Hațegului
Particularități date de tipul de peisaj

Zona Poiana Ruscă este este o zonă pitorească, 
potrivită pentru plimbări în natură, vizitarea de 
monumente, dar și cu potențial foarte mare 
pentru activitățile de observare a naturii - animale 
sălbatie. Pantele domoale și pășunile de culme se 
pretează de asemenea pentru plimbări ecvestre.

Zona munților Țarcu este ozonă greu 
accesibilă pentru vizitatori, unde se 
recomandă dezvoltarea de pachete 
turistice speciale, cu ghidaj local, 
destinate observării de animale 
sălatice sau sporturi de aventură.

Zona munților Retezat este reglementată 
și dezvoltarea de activități turistice se 
va supune reglementărilor de parc. În 
situația prezentă, activitățile turistice 
care se pot dezvolta sunt din categoria 
vizitelor ghidate.

Zona Șureanu este potrivită 
pentru plimbările lungi, fie pe 
jos (pedestre), fie călare sau 
cu bicicleta. Datorită izolării și 
pitorescului, această zonă ar 
trebui dezvoltată într-o fază 
ulterioară și cu reglementări ale 
tipurilor de dezvoltare.

Depresiunea hațegului  
este o zonă cu mare  
potențial pentru activitățile 
turistice. Dintre acestea, cele 
mai potrivite sunt: vizitarea de 
monumente, situri naturale 
și lozuri pitorești; plimbări cu 
bicicleta și observarea păsărilor 
de apă (în preajma lacurilor 
din centrul depresiunii). De 
asemenea, această zonă este 
poartă căre zonele învecinate

TIPURI DE PEISAJ
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54 6
21 3

87 9

Potențiali vizitatori
1. Turiști Străini; 2. Studenți; 3. Studenți; 4. Școlari; 5. Familii; 6. Grupuri profesionale; 7. Pasionați de natură; 8. Familii; 9. Fotografi. 

 



Cei care vor vizita aceste locuri trebuie să regăsească aici un 
răspuns atractiv pentru căutările și așteptările pe care deja le 
au din percepția generală a acestui loc. De aceea vizitarea Țării 
Hațegului va însemna o descoperire specială:

Vei vedea diversitatea și sălbăticia surprinzătoare a Munților 
Carpați: fie pe urmele animalelor sălbatice, fie în mijlocul unor 
peisaje sălbatice care îți taie răsuflarea, sau poate în mod surprinzător 
- acolo unde nici nu te aștepți - în cele mai obișnuite și accesibile 
locuri. 

O să descoperi nu una, ci nenumărate lumi: Geologia te va ajuta 
să călătorești în lumi preistorice cu vulcani sau mări cu corali, cu 
dinozauri sau ghețari uriași. Și pentru toate aceste povești, Țara 
Hațegului îți va arăta urme, dovezi ale acestor întâmplări scrijelite 
în pietrele de astăzi.

Descoperă ruine istorice și poveștile de dincolo de acestea într-o 
simplă vizită în natură. Vei vedea mai mult decât ai putut observa 
până acum. Siturile istorice vor fi „dezlegate” prin informații și 
ilustrații special create pentru a te face să înțelegi ceea ce se află în 
fața ta.

Aproape de inima satului. Vrem să poți intra, chiar și pentru câteva 
zile, în ceea ce este viața simplă a satului hațegan, gustând produse 
tradiționale, participând la diferite activități sătești și regăsindu-te 
între prieteni.

Vrem ca cei care vin aici să respecte ceea ce înseamnă Țara Hațegului. 
Dorim ca turiștii, prin comportament și atitudine, să fie pe măsura 

locurilor pe care vrem să le „deschidem” spre vizitare:

Turiști curioși nu furioși. Investim timp și materiale pentru a 
putea dezvolta și apropia Țara Hațegului de vizitatorii săi. De aceea 
nu ne putem permite atitudini de vandalism și de aceea evităm 
turiștii cu astfel de tendințe.

Autentic nu perfecțiune. Vrem să găsiți și să trăiți în satul hațegan 
și în lumea satului hațegan, cât mai autentic posibil. Confortul și 
condițiile de viață vor fi îmbunătățite, dar vom încerca să dăm cât 
mai multe prilejuri de a trăi autentic și de a participa activ la ceea ce 
înseamnă viața de la sat.

Locul unde așteptăm curioșii. Pe măsură ce vom dezvolta 
infrastructura turistică din Țara Hațegului, vom insista pe a da 
răspunsuri sau chiar a creea revelații. Ne dorim vizitatori cât mai 
curioși, căci ei ne vor provoca să găsim răspunsuri și astfel ne vor 
ajuta să îmbunătățim imaginea Țării Hațegului. 

Un loc pentru toată familia. Aici trăiesc deja atât de multe familii, 
încât a vizita aceste locuri nu va fi dificil pentru oamenii mai puțin 
antrenați sau chiar pentru cei mici. 

Profilul vizitatorului Țării Hațegului
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Geografia zonei Țării Hațegului: Trepte fundamentale de relief , zone împădurite, așezări și căi de comunicație.
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Cele mai eficiente moduri de a începe identificarea valorilor 
turistice ale Țării Hațegului, pe baza elementelor fundamentale 
ce caracterizează  geoturismul, turismul cultural și ecoturismul, 
sunt:
- construirea de relații directe între oameni (turiști și localnici) 
și natură, 
- crearea de legături între oameni (vizitatori și localnici), 
Civilizație și Pământ, 
- imersiuni în istoria Civilizației și în istoria Pământului.

Pentru relația om - natură, vom căuta să identificăm locuri, zone 
și experiențe care să redeschidă un dialog personal între vizitator și 
peisajul înconjurător sau elemente ce aparțin peisajului.

Natura - peisaje și animale sălbatice. Vom căuta situri accesibile și 
interesante în orice perioadă a anului, în care vizitatorii să vadă lesne 
atât animale, plante și evenimente speciale cât și alte elemente ale 
naturii cu povești fascinante. Vom încerca să evaluăm și cât de dificil 
ne va fi să povestim sau să explicăm aceste lucruri.

Povești din istoria Pământului - dinozaurii pitici sunt prilejul 
începerii unei călătorii în timp. Vom căuta locuri care pot contura o 
călătorie în lumea exotică a dinozaurilor și a insulei lor preistorice. 
De asemenea, vom căuta locuri care permit povestirea vremurilor 
ghețarilor și a galaciațiunilor.

Ruine antice și medievale - o poveste cu daci și romani Căutăm 
să prezentăm ceea ce se află dincolo de pietrele din Sarmizegetusa. 
Vom face aceste pietre la fel ca și pietrele din alte ruine medievale să 

spună povești și vom căuta să integrăm povești ale dacilor, care nu au 
lăsat aici nici o urmă remarcabilă în depresiunea Hațegului în afară 
de legenda lor.

Biserici de piatră - o istorie timpurie a neamului românesc. Aceste 
monumente au de multe ori reguli și norme proprii. Vom încerca 
să nu le încălcăm și să ne adaptăm lor,  cu recunoașterea efortului 
făcut de biserică pentru păstrarea memoriei istorice creștine în 
aceste locuri. Vom căuta să identificăm cele mai interesante lucruri 
de văzut, vom accentua ceea ce este slab perceput și vom promova ce 
nu este cunoscut.

Satul hațegan - locul inimii românești. Intenționăm să căutăm 
și să pregătim pentru turism ceea ce e pitoresc în lumea satului 
Hațegan. Vom căuta case, străzi/ulițe, cătune, sate, drumuri, plaiuri 
ce conservă ceva din ceea ce înseamnă Țara Hațegului

Arii protejate - Parcul Național Retezat (PNR) și Parcul Natural 
Grădiștea Muncelului - Cioclovina (PNGC). Sunt slab dezvoltate 
în ceea ce înseamnă primirea unui număr mare de vizitatori, dar 
atrag turiști dornici să viziteze acești munți. Deși aceste parcuri au 
încercat să dezvolte programe de ecoturism, în acest moment nu 
există programe și parteneriate de ecoturism care să funcționeze 
în spațiul parcurilor ci doar în zonele vecine parcurilor. Cum sunt 
numeroși cei ce vin să descopere aceste arii protejate, ei nu își satisfac 
decât parțial dorința de vizitare. 

Repere pentru identificarea valorilor turistice ale Țării Hațegului
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Natură spectaculoasă - locuri: 1. Clopotiva; 2. Silvașu de Jos; 3. Peșteana; 4. Culmea Mețeștilor; 5. Șerel; 6. Răchitova;  
7. Peștera; 8. Pui; 9. Peștera. 



Țara Hațegului este înconjurată de sălbăticie. Totuși, vizitarea 
acelor locuri este dificilă și presupune părăsirea zonelor 
antropice. Ca să evităm eventualele accidente, recomandăm 
vizitarea unor locuri la fel de sălbatice și cu frumuseți 
aparte, dar aici, în interiorul Țării Hațegului. Vei găsi locuri 
amenajate care nu presupun asumarea niciunui risc din partea 
vizitatorului.

Rezervația de Zimbri din Pădurea Slivuț adăpostește o 
pădure dacică, așa cum odinioară se găseau pretutindeni în șesul 
Transilvaniei. Din păcate, zimbrii sunt puțini la număr și au nevoie 
de un țarc mai mare, cu modernizări. 

Acest loc este un simbol al Țării Hațegului. Din acest motiv, dorim 
să transformăm situl într-un centru interactiv de vizitare cu ajutorul 
unui proiect cu finanțare europeană. Punctaj: 26. 

Vârful Poieni este o rezervație botanică, singurul loc din România 
unde crește o pătlagină din zona Mării Mediterane. Este un excelent 
punct de observație. Aici se găsesc urme ale tranșeelor austroungare 
din primul Război Mondial. În această zonă vom amenaja un traseu 
tematic. Punctaj: 21. 

Fânețele cu narcise este o zonă unde, pe lângă narcise și plante 
relicte din perioada topirii ghețarilor din Munții Retezat, se găsesc 
și numeroase specii de fluturi rari. Datorită numărului mare de 
fluturi ce pot fi observați aici, zona a fost aleasă pentru un traseu 
tematic de observare a fluturilor.  Punctaj: 21. 

Fânețele de la Pui sunt o rezervație naturală care protejează plante 
rare. Aici se găsește un peisaj special cu fânețe de deal și luncă, ideal 
pentru o plimbare de recreere și un eventual picnic. Punctaj: 19. 

Punctul de observație de la Clopotiva este un loc de unde se poate 
admira Depresiunea Hațegului. Peisajul de munte, la limita dintre 
pădurile de molid și fânețe este foarte pitoresc și permite observarea 
naturii precum și o imagine panoramică asupra zonei înalte a 
munţilor Retezat. Punctaj: 17. 

Tăul fără fund este o rezervație naturală unde există minuscule 
plante carnivore. Pentru a observa aceste plante se recomandă să 
purtați cizme pescărești și să fiți însoțiți de un ghid local. Punctaj: 16.

Piatra Corbilor, este o zonă unde primăvara se adună corbii pentru 
dansurile de împerechere înainte de începerea cuibăritului. Stâncile 
de aici adăpostesc și numeroase cuiburi de corbi. Este o zonă ideală 
în care se pot observa păsări de pădure și păsări răpitoare. Punctaj: 16.  

Ident i f ic a re a  va lor i lor  t u r i s t ice  a le  Ță r i i  Ha ț e g u lu i 

Situri turistice. observarea naturii (bio d iver s it ate)
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Natură spectaculoasă - atracții: 1. Acvile; 2. Plante carnivore; 3. Mamifere mari; 4. Păsărele de lizieră; 5. Fluturi;  
6. Fluturi rari; 7. Fânețe cu margarete; 8. Zimbrii; 9. Abundență de fluturi. 



Observarea naturii înseamnă a gusta frumusețea locurilor, dar 
de multe ori vizitatorii doresc mai mult. Deoarece animalele 
sălbatice se feresc de om și locurile prin care acestea viețuiesc 
sunt adesea inaccesibile, iată câteva variante de a observa 
viețuitoarele sălbăticiei:

Fluturii de zi sunt viețuitoare inofensive și foarte ușor de observat 
în Țara Hațegului. Asta pentru că aici se găsește una din cele mai 
mari concentrații din țară. Chiar și un amator neexperimentat poate 
vedea câteva zeci de specii de fluturi cu ușurință. În zona Fânețelor 
cu narcise există un traseu tematic de observare a acestor insecte. Aici 
se pot vedea și fluturii furnicilor, specii de fluturi ale căror omizi nu 
se hrănesc cu plante ci droghează furnicile care au grijă de larvă până 
când aceasta se pregătește să devină fluture. Pentru popularizare și 
promovare, geoparcul are mai multe publicații dedicate fluturilor. 

Ghizii sunt sfătuiți să îndrume turiștii în locurile de observare ale 
fluturilor dimineața sau după ora 3pm. Florile sau prundișurile 
spălate de o ploaie recentă sunt locuri unde e ușor să observi sau să 
fotografiezi fluturi. Dacă vrei să îi fotografiezi îndeaproape, trebuie 
să nu acoperi fluturele cu umbra ta și să te miști cât mai lent, fără 
mișcări bruște sau zgomote.

Mamiferele mari sunt printre primele pe lista de dorințe ale 
vizitatorilor, dar surprinderea lor este dificilă. În Țara Hațegului 
se găsesc lupi, urși și râși, dar dificultatea observării este dată de 
imensitatea zonelor sălbatice. Călătorii din zonele împădurite de 
deal și munte se pot însă întâlni cu căprioare și mai ales pot observa 

urme de animale. Activitățile de citire a urmelor și drumeții prin 
sălbăticie sunt mai accesibile și le recomandăm vizitatorilor Țării 
Hațegului.

O alternativă pentru cei dornici să vadă animale sălbatice sunt 
gospodăriile unde animalele orfane sunt crescute de săteni. De 
asemenea, poveștile cu animale sălbatice, împărtășite la masa de 
seară în gospodăria hațegană, vor fi cu siguranță gustate de oaspeți.

Păsările răpitoare sunt cel mai ușor de observat primăvara sau 
toamna, când coboară din zonele înalte spre șes. Vara sunt mai 
ușor de văzut la margini de pădure sau în apropierea zonelor 
înalte, stâncoase. Pe lângă uli și șoimi vânturei, în zonele cu păduri 
neumblate se pot vedea și acvile țipătoare.

Corbii reprezintă unul din simbolurile locale. Sunt ușor de observat 
în apropierea pădurilor și stâncăriilor. Primăvara pot fi găsiți în 
număr mare în anumite zone stâncoase, unde își etalează iscusința 
în dansurile de împerechere.

Păsările de baltă sunt mai mereu vizibile pe lacurile de acumulare 
din depresiune. În lunile de toamnă, pe lângă păsările obișnuite, se 
pot observa și stoluri de păsări nordice în popas pe aceste lacuri.

Ident i f ic a re a  va lor i lor  t u r i s t ice  a le  Ță r i i  Ha ț e g u lu i 
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Situri geologice - Geosituri: 1. Râpa Dinozaurilor; 2. Cheile Crivadiei; 3. Coral fosil din zona Fizești; 4. Scoică fosilă din zona Ponor;  
5. Melci fosili din zona Fizești; 6. Peștera din satul Peștera; 7. Vârful Poieni; 8. Locul cu dinozauri de la Pui; 9. Dealurile vulcanice de la Densuș-Ștei. 



Siturile geologie prezintă Istoria Pământului. Sunt importante 
pentru Țara Hațegului deoarece oferă un context pentru povestea 
dinozaurilor și completează siturile naturale.

Valea dinozaurilor, loc în care au fost găsite fosile de dinozauri 
și animale preistorice ce trăiau alături de dinozauri. Aici s-a găsit 
craniul uneia din cele mai mari reptile zburătoare, de dimensiunea 
unui avion de agrement (11m).  Valea este plină de bulgări de granit, 
care au fost transportați aici odată cu topirea ghețarilor din Munții 
Retezat. Deoarece este dificil să se observe fosile de dinozauri, aici 
propunem amenajarea unui centru de vizite interactive. Vârsta: 68 
milioane ani. Punctaj: 22. 

Râu Bărbat, loc în care au fost găsite oase de dinozauri și unde se 
văd foarte bine rocile în care au fost acumulate fosile. De asemenea, 
aici se observă cum râul preistoric, după ce a adunat resturile de 
dinozauri, a depus strate de nisip și roci mai fine.  Vârsta: 68 milioane 
ani. Punctaj: 21.

Dealurile Vulcanice și abisurile oceanului Tethys, locuri 
unde poți vedea urme ale erupțiilor preistorice de la sfârșitul erei 
dinozaurilor. Se pot vedea bombe vulcanice, cenușă vulcanică și 
cu puțin noroc, urme de plante acoperite de cenușă vulcanică. În 
această zonă se mai pot vedea și urmele unui abis oceanic preistoric. 
Fără dificultate, se pot observa urme ale unor creaturi ce trăiau pe 
fundul acestui ocean, la o adâncime de peste 2.000 de metri. Vârsta: 
69 milioane ani. Punctaj: 21. 

Peștera, locul unde poți să descoperi un bloc de stâncă albă 
(calcar) formată în adâncurile oceanului Tethys și apoi împrinsă 
și transportată alături de alte roci, odată cu procesele de formare a 
munților Carpați. Acum, un râu trece prin această stâncă, croindu-
și drum printr-o peșteră spectaculoasă ce poate fi vizitată.  Vârsta: 
135 milioane ani. Punctaj: 21.

Cheile în granit, locul în care granitul - inima munților Retezat, 
este spălat de râul Nucșoara. Aici sunt chei, cascade și blocuri de 
granit desprinse și rotunjite de acțiunea elementelor naturii.  Vârsta: 
250 milioane ani. Punctaj: 19. 

Fosilele de la Fizești se găsesc încă de pe firul văilor Fizeștilor. Dar 
odată urcați pe dealurile ce le înconjoară, locuri spectaculoase îți vor 
fi dezvăluite, cu mii de cochilii de scoici, melci și chiar colonii de 
corali ce trăiau în era dinozaurilor într-o mare puțin adâncă, parte a 
oceanului Tethys. Vârsta: 135 milioane ani. Punctaj: 17.

Cheile Crivadiei sunt ceea ce a rămas din oceanul Tethys. Aici, 
într-un climat tropical, undeva în Sud, aproximativ unde se află 
Libia în zilele noastre, s-au format strate de calcar din vechi recifi de 
corali preistorici. Aceste strate au fost împinse și înălțate odată cu 
încrețirea munților Carpați.  
Vârsta: 150 milioane ani. Punctaj: 16. 

Ident i f ic a re a  va lor i lor  t u r i s t ice  a le  Ță r i i  Ha ț e g u lu i 
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Ruine antice și medievale: 1. Sarmizegetusa; 2. Colț; 3. Mălăiești; 4. Sălașu de Sus; 5. Crivadia; 6. Răchitova. 



În această zonă sunt adunate toate siturile arheologie și 
monumentele istorice care pot fi vizitate și prezintă interes 
din punct de vedere turistic. Cele mai multe situri sunt cetăți 
medievale în care se pot vedea etapele de dezvoltare a civilizației 
din Țara Hațegului. Majoritatea siturilor sunt accesibile după 
scurte plimbări pedestre și constituie, din acest motiv, prilej 
pentru drumeții.

Ulpia Traiana Sarmizegetusa, este situl în care se găsesc ruinele 
(fundațiile) unui oraș roman, fostă capitală a provinciei romane, 
Dacia. Aici vizitatorii se așteaptă să găsească mai mult decât câteva 
urme de ziduri. De aceea, e important să le fie explicate rolurile 
acestor clădiri și faptul că satul de azi a început de la o așezare în 
care calcarul și marmura din ruine erau transformate în var.

Pentru a putea reface viața acestui oraș roman în imaginația 
vizitatorilor, dorim amenajarea specială a sitului, ca proiect 
de importanță primară pentru turismul din Țara Hațegului.  
Punctaj: 29.

Cetatea Colț este asociată cu Castelul din Carpați. Accesul este 
îngreunat de marcaje insuficiente. Dar odată ajunși sus, turiștii pot 
admira turnul locuință, folosit ca refugiu în vremuri de restriște de 
nobilii locali (familia Cândeștilor). Punctaj: 26.

Cetatea Răchitova este singura fortificație din zonă la care se văd 
urme de palisadă (dig împrejmuit cu pari ascuțiți ce țineau loc de 
ziduri). Turnul locuință arată că la început stăpânii acestor locuri 
erau destul de înstăriți, dar nu au putut să își extindă cetatea, iar mai 

târziu au fost nevoiți să o abandoneze. Situl este situat pe dealurile 
vulcanice, practic peste urmele unor vechi erupții vulcanice (se văd 
bombe vulcanice și cenușă) Punctaj: 20.

Curtea Nobiliară de la Sălașu de Sus este ruina unei locuințe a 
unui nobil medieval. Se poate observa că nu a fost o cetate pentru că 
are ziduri fragile și ferestre largi. Turnul pare a fi mai vechi și se poate 
să fi fost un turn de apărare. Punctaj: 20.

Cetatea Mălăiești este cea mai completă fortificație medievală 
nobiliară din zonă. Este o cetate construită în trei etape: în centru se 
află donjonul înconjurat mai târziu de ziduri și mai apoi completat 
cu bastioane (turnuri umplute cu pământ pentru a rezista mai bine 
atacului cu tunuri).  Punctaj: 20.

Turnul Crivadiei este de fapt o vamă medievală - locul unde erau 
adăpostiți banii și produsele obținute din taxarea negustorilor care 
făceau comerț între Transilvania și Oltenia.  Punctaj: 19.

Ident i f ic a re a  va lor i lor  t u r i s t ice  a le  Ță r i i  Ha ț e g u lu i 
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Biserici și mănăstiri: 1. B. Ostrov; 2. B. Densuș; 3. B. Sântămărie Orlea; 4. M. Colț; 5. M. Prislop; 6. B. Pârveștilor din Baru. 



Bisericile și mănăstirile din Țara Hațegului sunt puncte de 
referință de mare diversitate și cu o cronologie proprie. Sunt 
punctele cele mai accesibile, pentru toți vizitatorii. 

Biserica Densuș este cel mai important sit turistic din zonă. 
Originea bisericii este una misterioasă (nu se știe exact când a 
fost construită), dar se poate vedea cum localnicii au folosit cu 
ingeniozitate ruinele fostelor clădiri romane. Unele ferestre sunt de 
fapt racorduri de canalizare romană, zidurile bisericii sunt sprijinite 
de coloane, altarul este un capac de sarcofag, leii de pe acoperiș erau 
statui romane, iar pietrele masive din ziduri păstrează cioplituri 
antice. În interior se găsește un alt unicat: Iisus este îmbrăcat în 
costum popular românesc. Punctaj: 32.

Mănăstirea Prislop este mănăstirea domniței Zamfira, nepoata lui 
Mircea cel Bătrân și a Părintelui Arsenie Boca. Biserica este atipică 
pentru regiune datorită arhitecturii bizantine, asemănătoare cu 
bisericile vechi din Țara Românească. De asemenea, se pot vizita 
foișorul maramureșean, chilia în piatră și mormântul părintelui 
Arsenie Boca.  Punctaj: 31.

Biserica Sântămăria Orlea este specială pentru că îmbină 
arhitectura catolică a ordinului călugărilor cistercieni cu pictura 
ortodoxă bizantină, constituind acum un lăcaș de cult protestant. 
S-au păstrat ferestrele gotice și portalul romanic.  Punctaj: 24.

Biserica din Ostrovul Mare are o clopotniță medievală care 
ascunde una din cele mai valoroase picturi pe zid din Transilvania. 
În anumite locuri, sub tencuială, se mai văd urme ale unei picturi 

care, probabil, acoperea tot zidul exterior. Zidul înconjurător e 
format din pietre romane, numeroase dintre acestea fiind de fapt 
altare.  Punctaj: 20.

Mănăstirea Colț are un turn care în evul mediu era locuit de 
călugări. Această mănăstire apare în documente papale în urma 
unui proces care incrimina călugării de aici că ar fi pierdut banii 
ascunși într-un turn de un nobil. A fost părăsită, a devenit ruină 
și abia în anii ‘90 a fost renovată. De aceea pictura din interior este 
foarte recentă.  Punctaj: 20.

Biserica Sânpetru este o biserică medievală ce păstrează în zid 
pietre cu inscripții romane și grecești. Dintre aceste pietre, cea 
mai spectaculoasă este cea dintr-un altar dedicat zeului Silvanus, 
construit de către un funcționar roman din Sarmizegetusa ca 
mulțumire pentru o promovare în funcție.  Punctaj: 18.

Biserica Protestantă din Peșteana este o biserică cu turn de 
apărare. Ceea ce turiștii ar trebui să știe despre această biserică este 
că, în vremea când a fost construită, la câțiva kilometrii de ea se afla 
frontiera cu imperiul otoman de unde turcii veneau adesea în zonă 
în expediții de jaf.  Punctaj: 17.

Ident i f ic a re a  va lor i lor  t u r i s t ice  a le  Ță r i i  Ha ț e g u lu i 
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Repere tradiționale: 1. Piatră de moară - Sarmizegetusa; 2. Chimir - Hațeg; 3. Cană - Hațeg; 4. Poartă - Sântămărie Orlea;  
5. Fereastră - Sânpetru; 6. Interior - Fizești; 7. Văioagă - Peștera; 8. Depozit țărănesc pe perete - Peșteana; 9. Trusă de pielar - Hațeg. 



Muzeele și colecțiile din Țara Hațegului, completate cu case 
și gospodării tradiționale, sunt situri speciale pe care le-am 
evaluat separat și care au nevoie de modificări ca să poată deveni 
atractive pentru formele de turism propuse. Le prezentăm aici, 
alături de sugestii și recomandări. 

Muzeul Satului Hațegan este locul cel mai potrivit pentru 
vizitatorii care doresc să cunoască tradițiile Hațegului. Este vorba 
de o colecție privată amenajată țărănește într-o casă veche. Colecția 
lui Nenea Antonică este foarte specială pentru că are multe obiecte 
neobișnuite, cu povești care vor delecta turiștii și pentru că este, în 
același timp, o gospodărie vie.

Atelierul meșterilor populari „Hațegana” este un loc în care 
oaspeții pot găsi obiecte produse de meșteri locali. Pielari, cioplitori 
în lemn, țesători și croitori mai produc încă obiecte speciale 
Hațegane. Atenție însă la amestecul de zone etnografice, magazinul 
punând la vânzare și produse din alte păți ale țării.

Văioaga de la Peștera este locul în care poți să vezi una din cele mai 
bine păstrate și frumoase văiogi din Țara Hațegului. Aici se poate 
povesti despre viața tradițională și dacă turiștii sunt norocoși sau 
ghizii inspirați (și au cu ei o bucată de material ce poate fi udată) se 
va putea vedea „pe viu” cum funcționează această mașină de spălat 
ecologică de la sat.

Moara de apă de la Peștera, loc în care poți să vezi cum funcționează 
o moară de apă. Aflată pe malurile unui afluent al râului Peștera, 
între pâlcuri de arini și tufișuri de muri, moara este restaurată și 

funcționează ca acum mulți ani, chiar dacă beneficiază de reparații 
și îmbunătățiri, acest loc arată iscusința oamenilor de a conlucra cu 
forțele naturii. 

Stânele din munții Țarcu sunt unul din locurile în care au rămas 
nealterate obiceiurile arhaice pastorale. Vizitarea acestor locuri nu 
înseamnă că vei întâlni oameni petrecând și cântând ci înseamnă 
contactul cu viața aspră a oamenilor de munte. Este bine să duci 
ceva de care acești oameni au nevoie cum ar fi făina de mălai pentru 
că vei fi recompensat cu hrană proaspătă, tradițională pe bază de 
brânzeturi de la oile pe care acești localnici le pasc la 1800-2200m.

Turiștii caută mici locuri autentice. Muzeele sunt interesante 
dar nu corespund cu descoperirea satului și au adesea programul 
asemănător cu cel al primăriilor. O posibilitate de a răspunde 
curiozității vizitatorilor este ca pensiunile să amenajeze mici locuri 
tematice. Nu ne referim la colecții de obiecte decorative ci mai 
degrabă la reamenajarea unor spații din gospodărie: moară de apă 
sau piuă, un atelier, un cuptor de pâine din pământ, sau un cazan 
de țuică. Acestea permit turiștilor să exploreze și să experimenteze 
viața la sat, iar gazdelor cu siguranță vor câștiga prestigiu și clienți în 
urma acestor „spectacole”.

Pentru cei pasionați există și câteva muzee sau colecții de artă 
populară: Muzeul Țării Hațegului - Hațeg, Colecția de artă 
populară - Baru, Colecția de obiecte vechi - Sarmizegetusa.
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Ciopeia - Petros (1916), armatele 
austro-ungare susținute ulerior și de 
germani opresc înaintarea armatei 
regale a României în Transilvania. 
Se păstrează urmele fortificațiilor și 
posturilor de observație austriece din 
zona Ciopeia și Băiești.

Satul Zeicani este cunoscut 
pentru trecătoarea Poarta de Pier a 
Transilvaniei, antica Tapae, unde în 
evul mediu avut loc două confruntări 
între ardeleni și turci (1442,1659). 
Bătălia din 1442 a fost câștigată de 
armatele ardelene conduse de Ioan 
de Hunedoara iar cea din 1659 a fost 
câștigată de turci.

Tapae (87, 88, 101), bătălii în 
care armatele imperiale romane se 
confruntă cu armata statului dac și 
aliații acestora din lumea barbară. 
Prima bătălie este considerată una 
din cele mai sângeroase din istoria 
imperiului roman.



Pe lângă situri și zone în care turiștii pot desfășura diferite 
activități, drumul în sine printre aceste locuri poate să fie mult 
mai interesant dacă ar avea ocazia să afle povești sau informații 
suplimentare.

Lupte și bătălii au fost multe în Țara Hațegului, dar localizarea 
lor este mai dificilă. Așa că recomandăm asocierea lor cu locuri, 
zone largi, în care imaginația vizitatorului să construiască aceste 
conflicte. Ceea ce trebuie ghidul sau gazda să facă este doar să 
trezească interesul și să ofere ingredientele de bază ale poveștilor.

Tapae (care se pare că ar însemna trecătoare sau loc strâmt) nu 
este localizată foarte precis, dar pe baza descoperirilor arheologie 
se presupune că ar cuprinde zona dealurilor de la vest de Zeicani, 
spre Bucova. Acolo s-au găsit urme de fortificații antice. La Tapae 
s-au purtat 3 bătălii între Regatul Dac și Imperiul Roman, prima 
câștigată decisiv de Daci, a doua câștigată de Romani dar urmată de 
o pace favorabilă dacilor, ultima fiind o victorie decisivă a romanilor 
care a dus la distrugerea statului Dac.

Râu Bărbat trece prin Pui și, conform legendei, undeva pe acest 
râu, Bărbat, fratele lui Litovoi, și-a pierdut viața într-o confruntare 
cu armatele maghiarilor. În semn de pomenire, de atunci, acest 
râu se numește Bărbat (1250-1260). Se presupune că este vorba de 
același Litovoi, de al cărui nume se leagă și prima menționare a Țării 
Hațegului în istorie (1246).  

Zeicani este locul în care în 1442, la vest de sat, a avut loc o bătălie 
în între turci și transilvăneni. Atunci, Ioan de Hunedoara a folosit 

care încărcate cu trunchiuri de copaci pe care le-a prăvălit la vale 
creând derută și dezordine în rândurile turcilor. Astfel, a fost ușor 
să îi biruiască. 

Tot în zonă s-a dat o nouă bătălie la 21 noiembrie 1659, între satele 
Zeicani și Grădiște, unde Gheorghe Rákóczy al II-lea a luptat 
împotriva lui Ioan Kemény, pretendent la tronul Transilvaniei 
susținut de către Imperiul Otoman. Lupta a fost un adevărat măcel,.
Represiunile învingătorilor nu au făcut deosebire între cei care au 
luptat și cei care nu au fost pe câmpul de luptă.

Fortificațiile de la Ciopeia (ofensiva Jiului - 1916) constituie un 
loc mai misterios decât pare la prima vedere. Se știe că aici au fost 
construite tranșee și se văd urme ale acestora, ale punctelor de 
comandă și ale amplasamentelor de mitraliere, dar nu se știe exact 
dacă aici s-a dat o bătălie. În schimb, se știe că armata română 
a ajuns pe valea Streiului, dar nu există informații despre cât de 
departe a ajuns și dacă acest loc a avut vreun rol în stoparea ofensivei 
Armatei Regale Române în Transilvania. O privire  atentă din 
punctul de observație de pe vârf permite identificarea unor puncte 
asemănătoare în zonă.
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Nicolae Densușianu (1846-
1911), jurist și istoric român. 
A rămas cunoscut mai ales prin 
lucrarea sa, „Dacia Preistorică”. 
Fiul parohului unit din Densuș, 
Bizantius Pop, și al Sofiei, Nicolae a 
fost frate cu Aron Densușianu, poet 
și critic literar, profesor de limba 
latină la Universitatea din Iași. Fiul 
profesorului Aron a fost poetul Ovid 
Densușianu.

Franz von Nopcsa (1877-
1933), aristocrat maghiar (baron), 
aventurier, erudit și paleontolog. Este 
recunoscut ca unul dintre fondatorii 
paleobiologiei și a studiilor de 
albanologie. A fost primul cercetător 
care a studiat și descris științific 
fosilele de dinozauri pitici din 
bazinul Țării Hațegului

Arsenie Boca (1910-1989), călugăr, 
teolog și artist român, a fost stareţ la 
mănăstirearea Prislop, unde datorită 
personalităţii sale veneau mii și mii 
de credincioși, fapt pentru care a fost 
hărţuit de Securitate. A fost unul din 
martirii gulagului comunist, închis la 
Securitatea din Brașov, dus la Canal, 
închis la Jilava, București, Timișoara 
și la Oradea.



În afară de activitățile pe care turiștii le pot desfășura în siturile 
și zonele amenajate, drumul către aceste locuri poate fi mult 
mai agreabil dacă vizitatorii ar ști că pășesc pe poteci bătute de 
tălpile unor oameni cu povești de viață extraordinare. 

Clanul „Noapte” Povestea clanului Nopcsa aparține acum 
trecutului. Familia lor, care a fost una dintre cele mai celebre în toată 
Transilvania, s-a stins în mod dramatic odată cu ultimul Nopcsa. 
Castelul nu are mai mult de 200 de ani, dar familia Nopcsa, care 
a avut aici ultima reședință, este atestată documentar de la 1367. 
Castelul de la Săcel, fosta proprietate a familiei, amintește de o lume 
astăzi trecută. O lume cu baroni și contese, trăsuri și castele, baluri și 
jafuri. Istoria clanului Nopcsa se împletește cu trecutul mai multor 
familii nobiliare din Transilvania, între care și a Huniazilor. Numele 
lor inițial, Nopchia, care înseamnă „Noapte”, a fost maghiarizat, 
devenind Nopcsa.

Scriitorul maghiar Jokay Mor, cu doar câțiva ani înaintea lui Bram 
Stoker, publica un roman care își are acțiunea în zona Hațegului. 
“Sărmanii bogați” a fost un roman de succes al anilor 1860. Personajul 
central era baronul Hatzegy, un tâlhar supranumit și Față Neagră. 
Asemănarea dintre acest personaj și baronul Laszlo Nopcsa este 
atât de mare, încât mulți au suprapus cele doua personaje.

Nici nu apucase sa se stingă Laszlo, că în familia Nopsca se năștea 
un nou destin care avea să răscolească istoria familiei. Este vorba 
despre Francisc (Ferenz, Franz) Nopcsa, primul, dar care mai 
târziu avea să fie și ultimul nepot al lui Față Neagră. În 1895 sora 

lui, Ilona, descoperă întâmplător niște oase ciudate de animal, pe 
care le arată fratelui sau. Franz a luat oasele cu el la Viena și le-a 
arătat lui Eduard Suess, un renumit profesor în geologie. Îndemnat 
de ilustrul profesor, Franz se dedică studiului acelor oase și ajunge 
student la Universitate, unde studiază paleontologia. La 22 de ani 
susține la Academia de Știinţe din Viena prima lucrare științifică, 
în care descrie un nou gen de specie de dinozaur ierbivor, numit de 
el Limnosaurus transsylvanicus. Erau tocmai oasele pe care Ilona le 
descoperise la Sânpetru.  

Începutul primului Război Mondial îl găsește pe Franz Nopcsa 
încercând să convingă autoritățile de la București să nu intre în 
luptă alături de forțele Antantei. Demersurile lui au eșuat. În timpul 
Războiului Mondial, timp de 4 ani a făcut parte din serviciile 
speciale ale armatei maghiare. A trăit ca cioban în munții Retezat, 
de unde transmitea informații austro-ungarilor. Misiunea primită 
de la Viena, de la Generalul Conrad, consta în supravegherea 
graniței dintre Ungaria, România și Serbia, a mișcărilor sârbilor, 
cât și a românilor din Transilvania și Banat. Scrisorile cu informații 
secrete erau scrise printre rânduri cu cerneală simpatică din suc de 
lămâie și trimise la Viena.
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VIZIUNE: 

Țara Hațegului 
Drum prin vremi

Aici este locul în care vei veni cu familia ta pentru a descoperi lumi dispărute 

ale preistoriei: lumi ale dinozaurilor, vulcani preistorici, lumi ale oceanului 

Tethys sau locuri cu urme ale epocii de gheață. 

Ținut înconjurat de imense sălbăticii, Țara Hațegului este locul în care 

vei fi mereu în mijlocul naturii, bucurându-te de pajiști înflorite de deal și munte 

sau colindând prin spectaculoasele păduri Carpatine. 

Aici te vei putea plimba alături de cei dragi printre repere fundamentale ale 

istoriei României, presărate cu ruine medievale, mănăstiri uitate de timp 

sau ruine ale Împeriului Roman. 

Vei putea regăsi obiceiuri și tradiții din vremurile bunicilor, alături de 

prietenii tăi hațegani, păstrători ai inimii românești.



3 . 
Dezvoltarea

Îți vom pune la dispoziție nenumărate mici povești, și  îți vom 
arăta locurile în care acestea s-au petrecut. Te vom ajuta să 
le găsești și să le înțelegi. Dar la sfârșit, ceea ce ai adunat este 
povestea ta despre cum ai descoperit acest loc juncând rolul unui 
oaspete, explorator și mai apoi, sperăm noi, promotor.



Geoturismul nu este turism pentru geologi la fel cum 
ecoturismul nu este turism pentru ecologi. Viziunea noastră este 
aceea că în viitor „getourism”, „ecoturism” și „turism cultural” 
vor fi etichete aplicate acelor produse turistice care respectă 
și promovează dialogul cu Planeta Pământ și istoria sa, alături 
de alte etichete specifice cum ar fi ecoturismul, sau tursimul 
cultural. Astfel oferindu-se posibilitatea ca vizitatorii să poată 
evalua dintr-o privire complexitatea și domeniile pe care le oferă 
un produs turistic.

Siturile turistice sunt locuri bine delimitate care te pot conecta cu 
trecutul, cu natura sau care pur și simplu te încântă. 

Am urmărit potențialul lor, dincolo de unele neajunsuri de 
amenajare, pentru a stabili o anumită ordine. Siturile analizate 
au primit 6 seturi de punctaje pentru a putea fi apoi împărțite în 
categorii de valoare. Categoriile ne ajută să stabilim prioritățile și 
investițiile necesare. 

Reperele imateriale sunt o categorie aparte de situri. Zone vag 
delimitate, care se asociază cu povești: personaje legendare sau 
bătălii și din această cauză neputându-se găsi legături spațiale clare. 
Cu toate acestea, sunt puternice elemente de identitate ale unui 
spațiu.  

Zonele turistice pentru vizite, sporturi și activități de recreere în 
natură sunt zone foarte mari, care de obicei înglobează unul sau mai 
multe situri și în care accesul turiștilor nu este restricționat. 

Gândim aceste zone ca locuri unde se pot desfășura activități în 
aer liber cum ar fi plimbări, trecking, trasee de parcurs cu bicicleta 
(obișnuită și mountainbike) și drumuri de călărie. Acestea sunt 
propuneri pe care le putem emite din perspectiva unor strategii de 
dezvoltare teritorială. Atunci când vine vorba de dezvoltare la nivel 
local, încercăm să promovăm inițiativa familiilor care doresc să 
găzduiască și să ofere experiențe autentice oaspeților săi.

Am încercat să identificăm zonele turistice în primul rând în jurul 
unor aglomerări de situri, accesibile cât mai mult timp și în condiții 
meteorologice cât mai variabile pentru a ști care sunt zonele care 
trebuie amenajate prioritar. 

Centrele pentru vizite interactive sunt amplasate în zone foarte 
valoroase în care se află simbolurile Țării Hațegului și unde s-a 
considerat necesară îmbunătățirea modului în care poți să vezi 
aceste simboluri.

Centrele sunt de fapt spații, nu clădiri, și cel mai important rol îl 
au activitățile în aer liber. Am prevăzut spații pentru evenimente 
și vizite în condiții meteorologice nefavorabile. Ca porpunere 
inovatoare, dorim încadrarea centrelor interactive ca arii protejate, 
cu o zonă tampon, în care să fie reglementate tipurile de construcții 
și activități economice. Aceste reglementări sunt absolut necesare 
pentru a asigura dezvoltarea pe termen lung a investiției într-un 
centru de vizitare.

Infrastructura turistică
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Poveste

Ce poveste este în 
spatele sitului? Ce 
povești interesate 
pot fi dezvăluite 
vizitatorilor la 
vizitarea sitului.

Accesibilitate
Căt de ușor găsești și 
ajungi la sit? Care sunt 
factorii care limitează 
sau blocehază accesul? 

Estetică

Cum arată situl și 
împrejurimile sale din 
punct de vedere 
estetic? Ce 
elemente neplăcute, 
care deranjează 
estetic, sunt 
prezente în sit  sau 
în împrejurimi.

Percepție

Cât din povestea 
sitului poate fi 
văzută în situl 
propriu-zis? Este 
ușor de urmărit? 
Există interpretare?

Popularitate
Cât este de 
cunoscut situl? 
Datorită cărui fapt 
este cunoscut?

Impresia  pozitivă despre sit poate alimenta 
popularitatea acestuia, dar o popularitate prea mare 
poate duce la așteptări foarte mari ce nu sunt 
împlinite și la scăderea popularității sitului

Interpretare 
turistică

Infrastructura 
de acces

Promovare  Fair-Play



Aceasta este prima evaluare a potențialului turistic pe care îl au 
siturile din Țara Hațegului. A fost necesară pentru a îndepărta 
siturile în care turismul nu poate fi practicat și pentru a separa 
siturile turistice prioritare de cele secundare. Astfel, am stabilit 
care sunt locurile unde trebuiesc făcute primele eforturi de 
amenajare, și dacă pot fi unite prin trasee turistice, în funcție de 
amplasare.

Pentru a evalua siturile, ne-am pus în pielea turiștilor pentru a vedea 
cât este de plăcută o vizită, am consultat experții pentru a vedea ce 
povești se află în spatele unui sit și planificatorii de teritorii pentru a 
vedea ce permit aceste situri în materie de amenajări.

Popularitatea este reputația actuală a sitului sau a temei: dacă e 
cunoscut la nivel național, județean, în zonă sau în localitate. Un sit 
popular este cel care va fi ales de mai mulți vizitatori, în defavoarea 
unui sit mai puțin popular, chiar dacă acesta din urmă ar putea fi 
mai atractiv.

Povestea este ceea ce se află în spatele sitului. Informațiile folosite 
au fost obținute de la consultanții geologi, arheologi, istorici și 
etnografi. Povestea este importantă pentru că împiedică sau ajută 
dezvoltarea sitului și, totodată, permit amenajări și fac situl atractiv.

Accesul este dat de ușurința cu care se ajunge la sit. Este vorba de 
accesul în funcție de condițiile meteo, de lunile anului, drumuri și 
punți. Un sit ușor acesibil permite tuturor vizitatorilor să se bucure 
de el. Au fost excluse din start siturile în care vizitatorii pot fi expuși 
la riscuri majore.

Estetica este frumosul și aici, pentru a putea să evaluăm, am căutat 
să vedem lucrurile fundamentale: dacă în sit sau pe drum se găsesc 
deșeuri sau zone industriale/poluate/circulate de mașini grele. Am 
căutat să premiem elementul hațegan: fânețe, căpițe, piatră, ape și 
punți din bușteni, ziduri de piatră, vite, stâne și turme de oi. De 
asemenea am depunctat siturile care sunt mici și care se pierd în 
peisaj pentru că la sfârșitul drumului turistul să fie răsplătit cu o 
priveliște care să merite osteneala. 

Percepția este cel mai dificil element evaluat. Am vrut să vedem 
dacă povestea sitului poate fi transformată în ceva pe înțelesul 
vizitatorilor. Am considerat-o necesară pentru că dacă avem situri cu 
povești valoroase, dar cu percepție dificilă, va fi greu să mulțumim 
turiștii.

Iconurile punctează siturile care sunt legate de temele simboluri 
ale unui teritoriu. Aceste locuri sunt primele căutate de turiști.  
Respectarea acestor elemente fundamentale este de asemenea un 
semn de respect față de localnici și de mândira lor locală. Dar 
nu numai, căci aceste simboluri fundamentale sunt locurile care 
deja beneficiază de o promovare, un folclor și o reputație proprie. 
În aceste cazuri speciale, trebuie doar să îmbunătățim calitatea 
percepției zonei și să încurajăm vizitarea altor atracții în rândul 
celor care deja au ajuns aici.

Evaluarea potențialului turistic pentru situri și trasee turistice
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Situri turistice din Țara Hațegului: Localizări de situri și poziția lor relativă la istoria Pământului și istoria Civilizației umane

Densuș

Sălașu de Sus

Sântămaria Orlea

Sarmizegetusa

Clopotiva

Tuștea

Crivadia

SânpetruPeșteana

Suseni

Mănăstirea și
Cetatea Colț

Totești

Pui

Baru

Haţeg

Pădurea cu Zimbrii

Fizești

Peștera

Mălăiești

Răchitova

Ostrov

Mănăstirea Prislop

Râu Bărbat

Cheile 
în granit

Ciopeia

General Berthelot

Râu de Mori

Poieni

Șerel



Pentru Țara Hațegului am identificat deja câteva teme 
fundamentale, în jurul cărora ne vom concentra observațiile. 
Vom încerca să îmbrăcăm fiecare din aceste teme cu o rețea de 
situri reprezentative, interesante, accesibile și nu în ultimul 
rând frumoase, pentru a permite vizitatorului să descopere 
personal Țara Hațegului.

Temele fundamentale și ceea ce vom căuta să construim pe baza 
temei și cu ajutorul siturilor:

Natura - peisaje și animale sălbatice.  Vom căuta situri accesibile 
și interesante de-a lungul anului în care vizitatorii să vadă lesne 
atât animale, plante și evenimente speciale cât și elemente ale 
naturii cu povești fascinante. Vom încerca să identificăm locuri de 
unde vizitatorii pot observa animale sau urme ale animalelor și de 
asemenea, locuri spectaculoase pline de măreția naturii.

Siturile naturale vor fi locurile în care se poate vedea frumusețea 
naturii în ansamblu și se pot observa detalii spectaculoase ale lumii 
plantelor și animalelor.

Povești din istoria Pământului - dinozaurii pitici sunt prilejul 
începerii unei călătorii în timp. Vom căuta locuri care pot contura 
o călătorie în lumea exotică a dinozaurilor, a insulei lor preistorice 
și a oceanului preistoric Tethys. De asemenea vom căuta locuri care 
permit povestirea vremurilor ghețarilor și a galaciațiunilor.

Siturile geologice sunt locuri spectaculoase unde piatra poate să 
vorbească, unde poți vedea fenomene geologice sau urme din trecut.

Ruine antice și medievale - o poveste cu daci și romani Căutăm 
să prezentăm ceea ce se află dincolo de pietrele din Sarmizegetusa. 
Vom face aceste pietre la fel ca și pietrele din alte ruine medievale 
să spună povești și vom căuta să integrăm și poveștile dacilor, chiar 
dacă nu avem urme materiale potrivite pentru vizitatori.

Ruinele vor fi locul unde vom face înțeleasă istoria, vom reconstrui 
cetățile așa cum erau ele în trecut, pentru a deschide o fereastră către 
un timp îndepărtat al cavalerilor.

Biserici de piatră - o istorie timpurie a neamului românesc. 
Aceste monumente au de multe ori reguli și norme proprii. Vom 
încerca să nu le încălcăm și să ne adaptăm lor, cu recunoașterea 
efortului făcut de biserică pentru păstrarea memoriei istorice 
creștine în aceste locuri. 

Vom căuta să identificăm cele mai interesante lucruri de văzut, vom 
accentua ceea ce nu este bine perceput și vom promova ce nu este 
cunoscut, mai ales în materiale scrise.

Satul hațegan - locul inimii românești. Intenționăm să căutăm 
și să pregătim pentru turism ceea ce e pitoresc în lumea satului 
Hațegan. Vom căuta case, străzi/ulițe, cătune, sate, drumuri, plaiuri 
ce conservă ceva din ceea ce înseamnă Țara Hațegului. 

Vom folosi frumusețea satului în forma ei nealterată, fără panouri 
sau săgeți speciale, recomandată doar în materialele de promovare 
și comunicare.

Situri turistice din Țara Hațegului 
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NR Situri clasa I Categorie sit Popularitate Poveste Acces Estetică Percepție Icon Total

1 Biserica Densuș C -biserici și mănăstiri 5 5 5 7 5 5 32
2 Mănăstirea Prislop C -biserici și mănăstiri 5 5 4 7 5 5 31
3 Ulpia Traiana Sarmizegetusa C- ruine antice 5 5 5 5 4 5 29
4 Cetatea Colț C- ruine medievale 3 5 2 8 4 4 26
5 Rezervația de Zimbri N - Situri naturale 4 5 5 5 3 4 26
6 Biserica Sântămăria Orlea C -biserici și mănăstiri 3 4 4 6 3 4 24
7 Siturile cu fosile de dinozauri N - geosituri 3 5 4 4 1 5 22
8 Valea Râului Bărbat N - geosituri 1 4 4 6 3 3 21
9 Dealurile vulcanice N - geosituri 1 5 5 6 3 1 21

10 Falezele de calcar Peștera N - geosituri 1 5 2 8 3 2 21
11 Vârful Poieni N - Situri naturale 1 5 3 5 3 4 21
12 Fânețele cu narcise N - Situri naturale 2 3 4 5 3 4 21

Siturile turistice prioritare și siturile turistice secundare sunt 
cele două categorii de situri pe care ne vom concentra de acum 
înainte. Primele dintre situri sunt fundamentale pentru turism 
în Țara Hațegului. De aceea le vom favoriza în amenajări și în 
proiectele de infrastructură. 

Dintre siturile prioritare, unele sunt gestionate și amenajate turistic 
foarte bine sau au statut special. Nu se pune problema să amenajăm 
aceste spații, ci doar să le integrăm sau promovăm.  
Mai există o categorie de situri cu probleme, care pot fi reevaluate 
odată ce aceste prime două categorii de situri sunt dezvoltate și 
amenajate corespunzător.

Evaluarea siturilor turistice - rezultate finale



NR Situri clasa II Categorie sit Popularitate Poveste Acces Estetică Percepție Icon Total
1 Cetatea Răchitova C- ruine medievale 2 3 2 7 3 3 20
2 Biserica din Ostrovul Mare C -biserici și mănăstiri 1 3 4 6 4 2 20
3 Mănăstirea Colț C -biserici și mănăstiri 2 3 4 5 3 3 20
4 Dealul Răchitovei N - geosituri 1 4 4 6 3 2 20
6 Curtea Nobiliară de la Sălașu de Sus C- ruine medievale 2 3 5 5 3 2 20
5 Turnul Crivadiei C- ruine medievale 2 3 3 6 3 2 19
7 Cetatea Mălăiești C- ruine medievale 2 3 3 5 4 2 19
8 Cheile în Granit N - geosituri 2 4 2 7 3 1 19
9 Fânețele de la Pui N - Situri naturale 1 3 4 7 3 1 19

10 Biserica Sânpetru C -biserici și mănăstiri 1 3 3 4 3 4 18
11 Biserica Protestantă din Peșteana C -biserici și mănăstiri 1 3 2 6 3 2 17
12 Fosilele de la Fizești N - geosituri 1 4 2 5 4 1 17

13
Punctul de observație de la 

Clopotiva
N - Situri naturale 2 1 2 7 3 2 17

14 Cuiburile de dinozauri de la Tuștea N - geosituri 3 5 2 2 1 3 16
15 Cheile Crivediei N - geosituri 2 3 3 5 2 1 16
16 Mlaștina de la Peșteana N - Situri naturale 2 4 2 5 2 1 16
17 Piatra Corbilor N - Situri naturale 1 2 4 5 3 1 16
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54 6
21 3

87 9

Locuri pitorești: 1. Valea Densușului; 2. Valea Sălașului; 3. Zona Bretea-Subcetate; 4. Zona Bretea; 5. Munceii Țarcului; 6. Valea Fierului;  
7. Barajul Ostrov; 8. Zona Nucșoara-Mălăiești; 9. Dealurile Răchitovei. 



Simpla vizitare a siturilor nu este suficientă pentru a ține 
„ocupați” vizitatorii. Mai ales dacă numărul lor va crește, sunt 
necesare și alte zone în care turiștii să practice activități de 
recreere în natură sau chiar sporturi, bucurându-se de peisajul 
și comorile hațegane. Iată câteva activități identificate ca 
posibile pentru Țara Hațegului și cum credem noi că ar trebui 
practicate:

Vizitarea de monumente este ceea ce se întâmplă în prezent și 
pentru această activitate recomandăm vizitarea siturilor culturale, 
după preferințe și posibilități. Vizitarea monumentelor este mai 
ușoară dacă vizitatorii au o mașină la dispoziție sau măcar biciclete, 
deoarece distanțele dintre ele  pot fi destul de mari.

Plimbările în natură sunt foarte accesibile pentru că nu necesită 
pregătiri speciale sau o condiție fizică remarcabilă. Pentru a gusta cât 
mai mult din frumusețile naturale ale zonei, recomandăm ghidaje 
deoarece un localnic știe să arate mult mai bine natura și poate să 
introducă vizitatorii în inima satelor vizitate.

Plimbările cu bicicleta sunt ușoare și accesibile tuturor. Zona 
favorizează aceste plimbări pentru că există numeroase drumuri 
pitorești, de bună calitate, paralel cu drumurile principale. Zona 
depresionară este cea mai potrivită, pentru că nu sunt pante mari și 
pentru că aici pot fi vizitate monumente istorice sau sate pitorești.

Traseele sportive cu bicicleta (mountainbiking) sunt posibile mai 
ales în zona deluroasă a Țării Hațegului. Aceste trasee însă, nu au 
fost studiate și testate. Așa că, dacă vreți să recomandați vizitatorilor 

astfel de trase, indicat ar fi să le propuneți drumuri de țară pe care 
le cunoașteți.

Plimbările cu căruța sunt foarte agreate de vizitatori. Dacă găzduiți 
turiști puteți să folosiți căruța din gospodărie și să duceți vizitatorii 
pe drumuri mai puțin circulate pentru a se bucura de natura și de 
peisajul rural al Țării Hațegului. 

Plimbările ecvestre sunt posibile mai ales în zona deluroasă a Țării 
Hațegului. Deși momentan nu există infrastructură, acest tip de 
activitate va atrage în viitor foarte mulți turiști. Recomandăm ca 
dacă sunteți interesați de astfel de activități să contactați echipa 
administrației geoparcului pentru a putea fi ajutați.

Dezvoltarea activităților turistice depinde mai ales de inițiativa 
localnicilor care găzduiesc turiști. De aceea, singurul lucru pe care 
îl putem face este să identificăm zone atractive pentru astfel de 
activități. Din acest motiv, mai departe am selectat zone turistice, 
unde astfel de activități pot să fie desfășurate cel mai bine.

Zone turistice pentru vizite, sporturi și activități de recreere în natură

51



Situri și zone turistice din Țara Hațegului: Localizări de situri și zone turistice cu poziția lor relativă la istoria Pământului și istoria 
Civilizației umane
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Cheile 
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Ciopeia

General Berthelot

Râu de Mori
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Odată cu evaluarea locurilor ce pot deveni situri turistice am 
cercetat și îmrejurimile lor. Ne-a interesat să găsim drumuri de 
legătură între situri, sau eventual alte locuri ce merită vizitate 
din apropierea unui sit vizitat. În final au rezultat 19 zone care 
au fost doar evaluate pentru a ști care sunt cele mai valoroase. 
A contat accesul în diferite condiții de vreme și de-a lungul 
anului, frumusețea peisajului și a drumului până la sit dar și 
prezența unor alte atracții turistice pe traseu. 

Zonele turistice sunt locuri întinse în care vizitatoii pot găsi ceea 
ce căutau: un peisaj ruaral care să le aducă aminte de casa și satul 
bunicilor, sau de natura și simplitatea vieții după care tânjesc. 

În cea mai mare parte, zonele turistice propuse se află în jurul 
sau între siturile turistice identificate aici. Ideea este de a încuraja 
vizitatorul să descopere un monument și vadă și împrejurimile, 
adică ceea ce nu este prezentat în ghidurile turistice. Aceste locuri 
sunt ușor accesibile și vizitarea lor nu deranjează viața locală. 

Dintre aceste locuri le-am selectat pe acelea care pot deveni 
experiențe pentru cei care vizitează Țara Hațegului: zimbii, 
dinozaurii, bătăliile, vulcanii, peisajul rural, ruinele medievale și 
bisericile vechi. Aceste locuri cu atractivitate mare vor fi primele 
locuri în care vor fi amenajate trasee turisticie, pentru ca vizitatorii 
să fie ghidați în explorarea Țării Hațegului.

Evaluarea zonelor turistice - rezultate finale

NR Zone turistice Total

1 Valea Sălașului 54
2 Dealurile Vulcanice 53
3 Muntele despicat 51
4 Valea Dinozaurilor 50
5 Pădurea cu zimbrii 50
6 Dealul cu tranșee 46
7 Zona Colț 39
8 Zona Mlaștinii Peșteana 39
9 Plaiurile Silvașului 38

10 Valea Râului Bărbat 38
11 Zona Poieni 37
12 Cheile crivadiei 37
13 Fânețele de la Pui 36
14 Muncelul Clopotivei 35
15 Munții Țarcu 35
16 Cheile în granit de la Nucșoara 35
17 Valea Râu Mare 33
18 Valea Râușor 33
19 Zona Șerel 30
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Zone turistice: Cărare spre dealurile vulcanice (valea la Greci), ușor accesibilă, largă și foarte pitorească în timpul primăverii, verii și chiar 
toamnei 



Este un traseu destinat celor care vizitează biserica Densuș. 
Traseul este o plimbare de relaxare ce permite să vezi urmele 
unor erupții vulcanice din vremea dinozaurilor, dar și 
rămășițele unui abis oceanic preistoric. 

De asemenea, traseul duce în zone împădurite și presărate cu poieni 
unde se pot observa mai ales păsări sălbatice. Partea de final a 
traseului este pe coama dealurilor vulcanice, în puncte de belvedere 
cu posibilitatea de observare a corbilor și păsărilor răpitoare.

Traseul este accesibil din satul Densuș, 4km pe vale în sus din centrul 
satului. Există posibilitatea de a parca mașina la începutul traseului. 
Drumeția presupune întoarcerea pe același drum, existând totuși o 
scurtătură, dar nerecomandată. 

Acces: Drumul nu este dificil și se poate parcurge dus-întors în 
aproximativ 2 ore (traseul amenajat). Există două trasee ce pot fi 
amenajate, de dificultate scăzută (cu durată de parcurgere de 1,5 
respectiv 4 ore) ce urmează a fi amenajate ulterior

Traseul este marcat și are panouri speciale de interpretare în limba 
română, dar vor fi înlocuite în Aprilie 2011 cu panouri bilingve 
(Română, Engleză).

Traseul a fost gândit ca parte dintr-o zonă mai largă de agrement, 
care ar putea să cuprindă traversarea Densuș-Răchitova, precum și 
trasee pentru descoperirea unei alte zone cu geologie, natură și situri 
culturale  interesante.

z one  t u r i s t ice  p ent r u  v i z ite ,  sp or t u r i  ș i  a c t iv it ă ț i  de  re cre ere  î n  nat u r ă

Drumul Vulcanilor, zona Densuș-Ștei

Răchitova

Dealurile vulcancie

Ștei

Densuș

Traseu pedestru în 
curs de amenajare

Traseu pedestru 
amenajat
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Zone turistice: Loc unde au fost găsite oase fosile de dinozaur, loc ușor de vizitat unde se vede de unde au fost extrase fosilele, pentru a vedea 
fosile sau mulaje de dinozauri este necesară o deplasare până în satul General Berthelot.



Este un traseu destinat celor care sunt interesați de fosilele de 
dinozauri. Traseul este recomandat celor care dețin biciclete 
sau mașini deoarece siturile sunt răspândite pe o întindere mare 
și peisajul este potrivit pentru o ieșire cu bicicleta sau mașina, 
cu opriri și mici plimbări pedestre. 

Vă prevenim că fosilele de dinozauri se află în centrele de vizitare ale 
geoparcului, deci nu pot fi întâlnite în teren. Este o zonă cu bulgări 
de granit, sate tradiționale (Ohaba și Sibișel) unde se pot vedea o 
vâltoare, un cuptor de topit var și o moară de apă, sau biserica 
monument istoric de la Sânpetru.

Traseul este accesibil din satul Sânpetru, și are aproximativ 12km, 
aproape în totalitate asfaltați (cu excepția unei zone de 2km la ieșirea 
din satul Sânpetru). Traseul presupune întoarcerea pe același drum. 

Traseul nu este foarte dificil și se poate parcurge dus-întors în 
aproximativ 3 ore. Drumul este marcat și are panouri speciale de 
interpretare bilingve (Română, Engleză).

Situl a fost gândit ca parte dintr-o zonă mai largă de agrement, 
care ar putea să cuprindă și un centru de vizite interactive și trasee 
speciale pedestre, pentru bicicletă și ecvestre (un traseu de legătură 
cu zona Sălașu, un traseu de legătură cu zona Ciopeia și un traseu de 
culme pe malul estic al Râului).

z one  t u r i s t ice  p ent r u  v i z ite ,  sp or t u r i  ș i  a c t iv it ă ț i  de  re cre ere  î n  nat u r ă

Valea Dinozaurilor, zona Sânpetru-Ohaba Sibișel 

Sânpetru

Siturile cu fosile de 
dinozauri

(parțial amenajate)

Ohaba

Traseu pedestru 
ce poate fi 

conectat cu Valea 
Sălașului
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Zone turistice: Vârful Poieni este locul de unde poți să vezi cea mai largă imagine a Țării Hațegului. De fapt, ești chiar în centrul geografic al 
Țării Hațegului.



Este un traseu spectaculos printr-o zonă uscată și cu puțină 
umbră de unde se zăresc priveliști spectaculoase asupra Țării 
Hațegului. 

E un traseu în mare parte pe tranșee din primul război mondial și 
permite observarea de plante, păsări rare și fenomene geologice.

Traseul este accesibil din dreptul viaductului dintre satele Ciopeia 
și Ohaba de sub Piatră. Există parcare amenajată, dar zona este 
caracterizată de trafic uneori intens așa că vă rugăm să fiți atenți cu 
cei mici.

Traseul este de dificultate medie și se poate parcurge în aproximativ 
o oră. Este recomandat să aveți apă pentru că nu există izvoare și să 
fiți îmbrăcați cu haine lungi  pentru că puteți întâlni și vegetație de 
uscăciune. De asemenea recomandăm protecție solară și o pălărie 
pentru zilele însorite pentru că nu veți beneficia de foarte multă 
umbră.

Drumul nu este marcat, dar accesul este ușor pe baza liniei tranșeelor.

Spațiul a fost gândit ca parte dintr-o zonă mai largă de agrement, 
care ar putea să cuprindă Centrul de vizitare al Geoparcului 
Dinozaurilor Țara Hațegului, zona cu tranșee amenajate interactiv 
și traseele de legătură cu zona Valea Dinozaurilor și zona Valea 
Sălașului.

z one  t u r i s t ice  p ent r u  v i z ite ,  sp or t u r i  ș i  a c t iv it ă ț i  de  re cre ere  î n  nat u r ă

Dealul cu tranșee, zona Ciopeia - Ohaba de sub Piatră

Sânpetru

Dealurile 
cu tranșee

Ohaba de sub Piatră
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Zone Turistice: Aici întâlnești decorul muntelui la baza dealurilor, iar aceste câmpuri mlăștinoase sunt de fapt casă pentru numeroase specii 
rare de plante și animale.



Este o zonă în care sunt mai multe situri și trasee turistice. 
Aici se află și centrul Parcului Național Retezat și de aici 
se poate urca în munții Retezat. Zona este recunoscută 
pentru ruinele medievale, fânețele cu fluturi rari, narcise 
și plante de tundră.

Zona este accesibilă din satul Ohaba de sub Piatră, iar drumurile 
sunt în întregime asfaltate. După aproximativ 5 km din traseu, 
primul punct de interes se dezvăluie printr-un peisaj de fânețe. 

Recomandăm traseul fluturilor, la 1km mai sus de Sălașu 
de Sus. Traseul este ușor și se poate parcurge dus-întors în 
aproximativ 1 oră, cu posibilitatea vizitării cetății medievale de 
la Mălăiești, cea mai bine păstrată cetate din Țara Hațegului. 
Traseul este marcat. 

De asemenea, există și un traseu tematic amenajat de parcul 
Național Retezat la 100m după centrul de vizitare, marcat cu 
vopsea albastră, a cărui parcurgere durează aproximativ 2 ore 
și jumătate.

Traseul a fost gândit ca parte dintr-o zonă mai largă de agrement 
care să poată fi atinsă, peste deal în zona Peștera, cu acces de la 
cetatea Mălăiești.

a c t iv it ă ț i  t u r i s t ice  -  d r u mu r i  î n  nat u r ă

Valea Sălașului, zona Sălașu de Sus - Mălăiești

Sălașu de Sus

Sălașu de Sus

Mălăiești

Legătură cu Valea 
dinozaurilor
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Muntele despicat: Unul din cele mai ascunse locuri din Țara Hațegului, acest loc este de-a dreptul miraculos. Un bloc uriaș de calcar rupt de 
zona sa și transportat, înnecat, întors și despicat în tumultul formării Munților Carpați.



Este un traseu destinat celor care vor o plimbare într-un peisaj 
rural pitoresc. Traseul este recomandat celor care dețin biciclete 
sau mașini.  

Traseul este atipic pentru Țara Hațegului pentru că zona Peștera 
este o zonă calcaroasă, cu faleze de calcar și chiar cu o peșteră tunel. 
Peștera tunel poate fi vizitată din sat. De asemenea, se poate vizita 
o vâltoare, ruinele bine conservate ale unui cuptor de topit var și o 
moară de apă.

Traseul este accesibil din satul Sălașu de Sus, via Paroș (porțiunea de 
drum din acest sat este singura neasfaltată) și parcurge aproximativ 
5 km printr-un peisaj de fânețe, văi cu bulgări de granit și câmpuri 
cu ferigi. Traseul presupune întoarcerea pe același drum. 

Drumul nu este foarte dificil (dificultate medie) și se poate parcurge 
dus-întors în aproximativ 4 ore. Nu există încă marcaje și pentru 
cei care nu vor să riște să se rătăcească se poate urma varianta pe 
vale, care ocolește principalul munte de calcar. De pe cealaltă parte a 
muntelui se poate opta pentru un urcuș pe vârful de 1002m și apoi o 
întoarcere pe sub faleza de stâncă, pe un drum vechi folosit mai ales 
de animalele satului.

Traseul a fost gândit ca parte dintr-o zonă mai largă de agrement 
care să poată fi atinsă, peste deal din Mălăiești, zona văii Sălașului.

a c t iv it ă ț i  t u r i s t ice  -  d r u mu r i  î n  nat u r ă

Muntele despicat, zona Peștera

Peștera

Muntele despicat
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Centrele 
de vizitare interactivă

Sunt zile ploioase, sau poate că vizitatorii au obosit să tot alerge 
între monumente, sau nici nu mai știu ce anume ar vrea să vadă. Și 
totuși s-ar relaxa și ar vrea să facă ceva mai liniștit. 
Dacă ar avea un mic loc în care să se plimbe și să bea o cafea? Un loc 
unde să vadă ceva specific zonei în condiții civilizate. Eventual să 
cumpere suveniruri. Un loc fără mizerie, fără tarabe insalubre, în 
care să poată să-și lase copii să zburde. Un loc aproape de natură, 
unde să facă un picnic sau să stea la adăpost de ploaie admirând 
sălbăticia. Un loc unde să vadă o expoziție, sau să vizioneze un 
film sau să își facă planuri pentru zilele viitoare. Un loc menit să 
inspire și să fascineze.



Spațiile pentru vizitatori trebuie să respecte spiritul și scara 
regiunii. Succestul acestor centre depinde de inspirația 
designerului care conturează ideea, capacitatea arhitectului/
peisagistului de a transforma ideea într-un proiect frumos, 
eficiența constructorului de a transforma planul într-o și mai 
frumoasă construcție/amenajare și mai ales forța managerului de 
a aduce viață și suflet în acest centru. 

Ce anume ar trebui să fie în centru? Dacă e vorba de o zonă sălbatică, 
gândiți-vă cum să apropiați vizitatorii, prin intermediul centrului, 
de această sălbăticie. Dacă e o zonă stâncoasă, aduceți cu ajutorul 
centrului vizitatorii aproape de această stâncă.

Evitați construcțiile titanice. Dacă reveniți la contextul în care 
prezentăm aceste centre, vrem ca vizitatorii să descopere un teritoriu 
cu natura și monumentele care îl populează. În acest context centrele 
sunt complementare, nu fundamentale. Fundamental e să aibă rolul 
de a încuraja pe vizitatori să descopere teritoriul și  să îmbogățească, 
înfrunusețeze și completeze un sit sau o zonă. Dacă evităm un 
centru uriaș și amenajăm trei centre modeste ca dimensiune, spațiul 
dintre ele și din jurul lor devine o extindere a spațiului de vizitare. Și 
vizitatorii nu se vor simți înghesuiți într-o mulțime de care fugeau 
când au plecat în vacanță.

Asociați centrul cu atracțiile de bază ale zonei. Este evident 
că elementele fundamentale pentru identitatea locală a zonei ar 
trebui să fie primele dezvoltate. Cum pot fi alese? Ce argument 
poate fi folosit pentru alegerea unuia în detrimentul altuia? Nu 

se poate genera o regulă, dar trebuie să aveți în minte două roluri 
fundamentale ale viitorului centru: întărește un punct de identitate 
locală care altfel ar putea fi perceput greșit și al doilea rol, cel de a 
creea „entertainement”.  Așa că este recomandat să alegeți acel sit 
dintre cele mai valoroase care are nevoie de îmbunătățiri pentru a 
fi perceput la adevăratul său potențial. Dar de asemenea trebuie ca 
proiectul să conțină ceva atractiv pentru vizitatori, o idee eficientă 
economic și totuși capabilă să atragă public.

Conflicte și teme sensibile. Este din ce în ce mai delicat să propuneți 
ceva care să obțină acordul tuturor vizitatorilor și localnicilor. Cheia 
este să aveți o echipă formată atât din experți, cât și din localnici, 
astfel încât să excludeți de comun acord zonele sau temele delicate.  
În ceea ce privește vizitatorii, temele sensibile și eventual chiar 
disputate generază publicitate. Deși este mai dificil, un centru care 
are ceva controversat va deveni foarte atractiv. Recomandăm atenție 
și implicare largă a comunității în identificarea siturilor și temelor 
potențiale, pentru că dacă localncii nu se simt confortabil cu noul 
centru, acesta va avea pierderi însemnate la vizitare și va discredita la 
nivel local eforturile de promovare turistică.

Centre după chipul și măsura zonei 
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Situri și zone turistice din Țara Hațegului: Localizări centre de vizitare interactivă în relație cu celelalte elemente de interes ale Țării 
Hațegului (situri și zone turistice) 

Densuș

Sălașu de Sus

Sântămaria Orlea

Sarmizegetusa

Clopotiva

Tuștea

Crivadia

SânpetruPeșteana

Suseni

Mănăstirea și
Cetatea Colț

Totești

Pui

Baru

Haţeg

Pădurea cu Zimbrii

Fizești

Peștera

Mălăiești

Răchitova

Ostrov

Mănăstirea Prislop

Râu Bărbat

Cheile 
în granit

Ciopeia

General Berthelot

Râu de Mori

Poieni

Șerel



Simbolurile turistice ale Țării Hațegului nu sunt suficient 
de atractive pentru turiști, cu excepția bisericii Densuș și a 
mănăstirii Prislop. De aceea ele trebuie completate, reamenajate 
și transformate în zone de agrement, chiar și pentru zilele 
ploioase. De asemenea am identificat o nevoie de informații. 
Mulți turiști trec prin Țara Hațegului vizitând doar un sit, fără 
să știe câte alte locuri pot fi vizitate. Pentru ei sunt necesare 
puncte de informare, astfel încât Țara Hațegului să fie deschisă 
tuturor.

Valea dinozaurilor (CVI) Este un reper fundamental pentru 
parcul natural Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului. Simpla 
pomenire a numelui îi face pe vizitatori să se aștepte să vadă ceva 
consistent legat de dinozauri. Cum siturile cu fosile nu oferă prea 
multe posibilități, propunem amenajarea unei expoziții în aer liber, 
alături de un centru de vizitare, ateliere, spațiu în aer liber pentru 
cursuri și prezentări. 

Pădurea dacică cu zimbrii (CVI) Zimbrii au devenit un simbol al 
Țării Hațegului. Cu toate acestea, rezervația, în starea ei actuală, 
nu poate funcționa eficient. În loc să fie închisă, sugerăm să fie 
transformată într-un spațiu special, cu țarcuri lărgite, diguri și 
punți, dar și o zonă de primire a oaspeților care să redea atmosfera 
unui antic sat dacic. 

Orașul romanilor (CVI) Sarmizegetusa Ulpia Traiana nu se ridică 
la așteptările de ruină al unui oraș capitală de provincie. Ruinele nu 
evocă viața de altădată și de aceea, pe lângă panouri cu explicații 

vrem să plantăm siluete ale unor personaje romane, așa cum arătau 
acum aproape 2.000 de ani, cu explicații pe verso despre ce însemna 
viața unui locuitor al Sarmizegetusei în acele timpuri.

Dealul cu tranșee (CVI) Proiectul propus este o extindere 
proiectului de construcție a unui centru de vizitare la Ciopeia. 
Pentru a crește atractivitatea și satisfacția vizitatorilor, propunem 
valorificarea ruinelor din primul Război Mondial, pentru a arăta 
înfățișarea acestui loc din anul 1916. În acest moment nu există 
astfel de amenajări de tranșee Austro-Ungaro-Germane.

Există pregătite propuneri și pentru două centre de categorie 
secundară, a căror dezvoltare va fi demarată după finalizarea celorlalte 
proiecte de centre de vizitare interactivă: poduri suspendate în cheile 
Crivadiei, muzeul din Densuș al arhitecturii rurale Hațegane.

Punctele sau centrele de informare trebuie să fie amplasate 
în zonele de intersecție și în punctele de oprire ale vizitatorilor. 
Centrele de vizitare interactivă vor juca și acest rol, fiind completate 
de un centru de informare în orașul Hațeg.

Centre de Vizitare Interactivă (CVI) și puncte de informare
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Cu titlu de exemplu: Casele dacice așezate în mijlocul pădurii și asociate cu o vizită civilizată a rezervației de zimbrii - un magnet pentru 
turiștii naționali și internaționali.



Propunem aceste amenajări pentru a valorifica turistic 
rezervația de zimbrii de la Slivuț, lărgind-o și reamenajând 
țarcul zimbrilor. În plus, propunem amenajarea unui sat dacic, 
într-o poiană din imediata vecinătate a zonei cu zimbrii, pentru 
a valorifica tema pădurii dacice.

Zona cu zimbrii va fi amenajată ca un țarc cu ziduri de tip bermă 
(val de pământ), ranforsate cu bârne de lemn în latura dinspre 
zimbrii și completate cu punți de lemn care să permită trecerea peste 
zona unde sunt zimbrii. În jurul țarcului vor fi amenajate trasee de 
vizitare, conectate cu celelalte trasee din zonă.  

Drumul plantelor sacre din pădurea dacică va ghida vizitatorii 
adânc în pădurea dacică, unde vor putea să descopere mitologia 
antică legată de pădure și plantele de leac care erau folosite de daci 
în rețete medicale. 

Satul dacic, format dintr-un grup de case construite după metodele 
dacice (așa cum au fost găsite de arheologi), va cuprinde un centru de 
primire cu expoziție permanentă și magazin de suveniruri, un centru 
media - evenimente - expoziții și o cafenea. Satul va fi înconjurat de 
o palisadă și în interior vor exista puncte de observație, cel mai mare 
în dreptul pădurii cu zimbrii. De asemenea, propunem amenajarea 
unei taverne cu alimente antice și degustări de produse tradiționale. 

cent re  de  v i z it a re  i ntera c t ivă  ș i  pu nc te  de  i n f or ma re

Pădurea dacică cu zimbrii de la Slivuț

Drum 
de acces

Așezare Dacică
(centru media și 

ateliere de creație)

Traseu Botanic 
„Pădurea dacică”

Zonă amenajată
Rezervație de Zimbrii

Parcare 
amenajată

Intrare

Palisadă

Punte suspendată

Dig de observație
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Cu titlu de exemplu: Refacerea unei porțiuni de tranșee, a unui cuib de mitralieră și a unui punct de comandă de tip austro-ungar ar fi o 
premieră pentru Europa și ar face mai atractivă zona Ciopeia-Ohaba de sub Piatră.



Propunem amenajări care țin de recreerea atmosferei din 
perioada primului Război Mondial, așa cum era ea în tranșeele 
Austroungare și Germane de la Ciopeia. Pentru a reda atmosfera 
din aceste fortificații, vom reface câteva elemente cheie din 
vechea linie de apărare.

Tranșeele vor fi amenajate pe două porțiuni, cu variante de itinerar 
prin tranșeu sau prin fața tranșeului. Singurele elemente care vor 
completa tranșeele vor fi panourile explicative.

Punctul de comandă va fi amenajat în vârful dealului și va reda 
aspectul din perioada Primului Război Mondial. Va fi transformat 
într-un punct de unde se poate admira peisajul, dar și observa păsările 
sălbatice. Va fi acoperit pentru a oferi un loc cu umbră. Întreaga 
zonă este săracă în locuri umbrite și de aceea va fi necesară această 
amenajare, pentru ca vizitatorii să se poată bucura de priveliște. 

Cuibul de mitraliere constă în amenajarea unui spațiu cu copii 
de echipament și manechine îmbrăcate după moda epocii. Spațiul 
acoperit cu sticlă și vizibil în secțiune și va fi amplasat la mijlocul 
traseului, pentru a permite o pauză de odihnă.

Aceste amenajări vor completa traseul de vizitare propus pentru 
zona ce cuprinde și observarea pietrelor și a plantelor rare.

cent re  de  v i z it a re  i ntera c t ivă  ș i  pu nc te  de  i n f or ma re

Linia frontului de pe dealul Ciopeii
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Între ruine, printre romani: Contactul cu ruinele de la Sarmizegetusa este trist și puțini sunt cei care pleacă mulțumiți. Cu ajutorul unor 
machete ce prezintă personaje romane și poveștile lor putem să facem mai bine înțeles acest punct focal al istoriei României.



Propunem aceste amenajări pentru a îmbunătăți satisfacția 
vizitatorilor Sarmizegetusei. Sunt necesare mai multe 
componente pe care le vom prezenta succint.

Explicarea ruinelor de clădiri presupune înlocuirea panourilor 
existente cu panouri noi, bilingve, în care să fie explicat și ilustrat 
cum arătau clădirile antice. Incluse în aceste prezentări trebuie să fie 
și rolurile pe care acestea le aveau.

Popularea acestei scene cu personaje fictive presupune descrierea 
celor mai interesante personaje ce locuiau în acest oraș roman. Pe o 
față a siluetei metalice va fi ilustrat cum arătau acești romani, iar pe 
cealaltă parte va fi prezentată „povestea” fiecărui roman, de la nume 
și origine, până la elemente din viața sa de zi cu zi. 

Muzeul și centul de expoziții sunt în curs de reamenajare și 
probabil vor fi funcționale la demararea acestui proiect.

Casa romană ar trebui să fie o investiție privată, cu rol turistic: un 
eventual restaurant sau o pensiune. Prin reconstruirea unei case 
romane, atât casa cât și șantierul vor constitui elemente de atracție 
ale zonei. Această inițiativă trebuie însă realizată cu sprijinul echipei 
muzeului din Sarmizegetusa.

cent re  de  v i z it a re  i ntera c t ivă  ș i  pu nc te  de  i n f or ma re

Ruinele orașului roman Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
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Cu titlu de exemplu: Deși pitici, unii dinozauri din Țara Hațegului aveau dimensiuni respectabile. Un centru de activități de recreere și 
agrement cu numeroase expoziții și activități asociate cu dinozarii poate să rezolve problema de percepție dinozaurilor existentă în zonă acum.



Dinozaurii nu pot fi văzuți de cea mai mare parte a turiștilor 
care ajung în Țara Hațegului. Un mulaj de dinozaur într-un 
centru de informare poate fi o soluție temporară, dar nu va 
răspunde nevoii de a vedea dinozaurii pitici din Țara Hațegului. 
Propunem amenajarea unui spațiu de vizitare în locul în care au 
fost făcute primele descoperiri științifice de dinozauri.

Parcul cu dinozauri va fi amenajat într-un crâng cu ferigi și bulgări 
de granit de pe malul râului Sibișel. Aici vor fi instalate siluete de 
dinozauri (2D) sau mulaje de dinozauri (3D) în funcție de bugetul 
finanțării.  

Pavilionul insulei dinozaurilor are rol de spațiu de recepție și 
expoziție, cu o expoziție permanentă și un spațiu mixt, pentru 
prezentări video, conferințe, cursuri sau expoziții. Va găzdui de 
asemenea o cafenea-restaurant cu produse locale. Va fi asociat cu 
ateliere de creație pentru copii.

Siturile demonstrative constituie un grup locații cu mulaje de 
fosile extrase din această zonă, reconstituiri ale expedițiilor de 
cercetare și a activității paleontologilor la un sit. 

Zona expo. în aer liber va fi un teren amenajat ca un amfiteatru 
cu pante naturale. Este gândit să fie un loc în care să se poată oferi 
explicații, ține cursuri și realiza spectacole.

cent re  de  v i z it a re  i ntera c t ivă  ș i  pu nc te  de  i n f or ma re
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54 6
21 3

87 9

Specific Hațegan: 1. La strungă în M Țarcu; 2. La fân în Poieni; 3. Stână în M. Țarcu; 4.  Stână în M. Țarcu;  
5. Șezătoare la Sântămărie Orlea; 6. Lângă Ohaba Sibișel; 7. Virșli la frigare; 8. Păstrăvi de Zeicani; 9. În curtea casei - Sarmizegetusa . 



Pentru a oferi o experiență plăcută și completă, călătoria 
vizitatorilor prin Țara Hațegului trebuie să conțină și partea 
vie a ceea ce înseamnă a fi hațegan. Asta se găsește în satele de 
sub dealuri, în aproape fiecare gospodărie. Este viața simplă de 
la sat, pe care mulți vizitatori o caută în vacanță. 

Identitatea gospodăriei  este primul lucru la care trebuie să vă 
gândiți atunci când o pregătiți pentru a găzdui turiști. Poate fi 
vorba de o gospodărie modernă, sau o gospodărie tradițională, sau 
un amestec între modern și tradițional. Recomandăm să pregătiți 
camere simple, luminoase, cu mobilier comod și facilități moderne. 
Nu este recomandat să înghesuiți în cameră prea multe obiecte 
sau decorațiuni, deoarece vizitatorii doresc un loc în care să se 
odihnească, nu o vizită la muzeu. Curțile cu flori, umbrare, foișoare 
sau leagăne sunt lucruri care atrag vizitatorii. 

Descoperirea utilajelor sătești. Fie că sunt găzduiți, fie că sunt 
doar în trecere pe la un ghid local, șansa de a vizita ceva autentic, 
vechi sau chiar de a practica o activitate de la sat va bucura și va 
atrage vizitatorii. De aceea, recomandăm să aveți în gospodărie un 
mic colț autentic, fie el un atelier, un cuptor de pâine sau o văioagă, în 
care oaspetele să poată să vadă și să participe la activitățile specifice 
acestor locuri. Nu încărcați cu prea multe obiecte, importantă este 
experiența pe care poate să o aibă oaspetele.

Animalele domestice pot deveni surse de experiențe memorabile. 
Vizitatorii sunt fascinați de cai, interesați să vadă cum sunt mulse 
vacile sau dornici să conducă o căruță, măcar pentru câteva minute. 

Încercați să le oferiți astfel de experiențe și acești vizitatorii vă vor 
promova turistic.

La câmp, stână sau livadă sunt locuri pe care turiștii vor să le 
viziteze pentru a participa sau a vedea cum se practică strânsul 
fânului, facerea brânzei sau culesul fructelor. Dacă aveți astfel de 
activități în desfășurare când aveți vizitatori, povestiți-le și invitați-i 
să vină să vadă sau să încerce să practice și ei o zi de viață la sat.

Alimentele din gospodărie, cu povești și rețete tradiționale, nu ar 
trebui să lipsească de pe masa unei gazde hațegane. Pe lângă faptul 
că sunt produse în gospodărie, este important să  fie prezentate 
frumos (o țuică arată mai bine într-o sticlă veche decât într-un pet). 
De asemenea, povestiți musafirilor cum ați făcut aceste produse și 
eventual o poveste sau legendă locală despre ele.

În rândurile următoare încercăm să enumerăm alimente și povești 
cu alimente ce vor încânta vizitatorii dumneavoastră.

Găzduirea turiștilor - oaspete în gospodăria hațegană
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Alimente: 1. Supă; 2. Țuică, ceapă și slănină; 3. Sarmale cu cârnați; 4. Virșli; 5. Mâncare de dumincă; 6. Frigărui; 7. Salată de legume din 
grădină; 8. Pui de casă la grătar; 9. Salată verde de grădină. 



Alimentele din gospodărie, cu povești și rețete tradiționale, nu 
ar trebui să lipsească de pe masa unei gazde hațegane.

Virșlii de Sălașu sunt un produs de blazon al Țării Hațegului. 
Puteți să le oferiți vizitatorilor o degustare în propria gospodărie, sau 
să stabiliți o vizită cu degustare la una din gospodăriile din Sălașu 
de Sus, cele care produc virșli. Nu vă limitați doar la virșli, puneți 
pe masă și mezeluri din propria gospodărie alături de murături sau 
compoturi.

Țuica de Răchitova este, alături de virșlii de Sălașu, brand local 
înregistrat și degustarea ei ar trebui să fie un obicei de întâmpinare 
a oaspeților. Dacă aveți posibilitatea să duceți vizitatorii la un cazan 
din localitatea dumneavoastră când acesta funcționează, vă rugăm 
să verificați dacă sunt respectate condițiile minime de igienă pentru 
ca oaspeții dumneavoastră să se poată bucura deplin de vizită.

Laptele de casă și brânza de la stână nu pot lipsi de pe masa unei 
gospodării hațegane. Deși a mulge o vacă sau a merge la o stână nu 
pare a fi ceva interesant pentru vizitatori, dacă puteți să le oferiți 
o vizită în grajd la muls sau la stână, întrebați-i totuși dacă ar fi 
interesați. Dacă vor să vadă, încurajați-i să participe și ei la muls sau 
la activitățile de la stână. 

Pâinea de casă pe masa unei gospodării hațegane va bucura 
vizitatorii. Dacă aveți posibilitatea de a restaura cuptorul de pâine, 
sau dacă încă îl mai folosiți, invitați-vă oaspeții să participe la 
facerea pâinii. Astfel de experiențe plac celor care vin în vacanță în 
Țara Hațegului. Oferiți această experiență în zilele când oaspeții 

sunt obosiți sau nu pot ieși la plimbări în natură sau la vizite de 
monumente.

Plăcintele țărănești și siropurile de fructe ar trebui să înlocuiască 
sucurile și dulciurile de la magazin. Puteți să împărtășiți rețetele și să 
invitați oaspeții să participe la realizarea plăcintelor. 

Bucătăria ardelenească este foarte atractivă și dacă oferiți 
oaspeților astfel de bucate, cu siguranță că vor fi mulțumiți. Totuși, 
înainte de a pregăti aceste mâncăruri, gândiți-vă și la variante mai 
ușoare pentru cei care vor o dietă mai lejeră. De asemenea, pregătiți 
o ofertă de seară cu un grătar în grădină sau cu o friptură la disc 
pentru oaspeții care sunt interesați. E un loc potrivit pentru povești 
din bătrâni și planuri de vizite în Țara Hațegului. 

Alimentația turiștilor - la masă în gospodăria hațegană
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4 . 
Promovarea

Brandul este o percepție. Este titlul pe care ceva îl are în mintea 
oamenilor, este reacția emoțională pe care o avem când auzim un 
nume (Veneția), vedem un simbol  (mărul mușcat) sau atingem un 
obiect (oală de pământ). 



Cu siguranță că ați auzit de multe branduri turistice tot mai des în 
strategiile și proiectele de turism. Există diferite abordări și diferite 
definiții, dar noi1 preferăm următoarea definiție: „Brandul turistic 
este imaginea, experiențele și așteptările comune pe care turiștii 
le asociază cu un spațiu  turistic. Este ceea ce simți și ceea ce îți 
vine prima dată în minte când auzi numele unui loc.”

Zona pe care doriți să o promovați turistic deja are un brand și 
dacă ați parcurs corect fazele anterioare, sunteți foarte aproape de 
recunoașterea și cultivarea acestui brand. Temele fundamentale, 
siturile, valorile locale imateriale și propunerile de modernizare 
sau dezvoltare a infrastructurii de vizitare sunt sau pot fi elemente 
ale acestui brand. Ceea ce trebuie să facem este să le aranjăm într-o 
structură avantajoasă pentru promovare și de asemenea accesibilă 
celor din afară.

Este important să acoperim două aspecte: 

a. ceea ce găsesc vizitatorii în întreaga zonă trebuie să emane 
aceeași identitate și aceleași valori. Vizitatorii trebuie întâmpinați 
cam la fel peste tot unde pot ajunge: aceleași panouri, același tip 
de semnalizare, aceeași prezentare și de asemenea același limbaj 
de adresare/abordare (în materialele tipărite); 

Acest aspect înseamnă identificarea simbolurilor, sloganelor și 
tipului de materiale care pot să se sincronizeze cu zona și ale căror 
mesaje întăresc identitatea locală deja existentă.

 
1 Noi - Echipa care a realizat acest material

Înseamnă identificarea unor teme, sintetizarea lor în elemente 
grafice simple, abstracte, dar totuși ușor asociabile cu o temă sau 
chiar cu mai multe teme de bază. De asemenea, designul produselor 
ce comunică această identitate trebuie adaptat la temă și context. 

b. un alt lucru la fel de important este reprezentat de comunicare 
și promovare - același mesaj, aceleași conținut (logouri, slogane 
sau tipuri de materiale) vor fi folosite pentru tot portofoliul de 
promovare. 

Ceea ce este important la această fază este să identifici ceea ce este 
absolut necesar vizitatorilor, promotorilor, localnicilor în contextul 
în care bugetul este restrâns. Vei vedea că de multe ori nevoile sunt cu 
mult peste posibilități, cheia fiind în găsirea unor produse durabile, 
de calitate foarte bună și cu utilizare multiplă.

Produsele de comunicare sunt cu atât mai atractive cu cât detaliile 
sunt mai bine finisate. Este vorba de a gândi un produs, a-l șlefui, 
a-l testa și abia când a primit maximul de îmbunătățiri, șă poată fi 
prezentat într-un loc demn de calitatea sa.

Realizarea Brandului
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21 3
Teme fundamentale: 1.O lume a cetăților, cavalerilor și  ruinelor medievale; 2. Natură sălbatică plină de comori - plante și animale dispărute 
în alte părți ale lumii; 3. Urme ale unor lumi preistorice pierdute în timp.



Dintre siturile și temele cheie de branding le-am ales pe cele mai 
reprezentative, simboluri capabile să creeze împreună imaginea 
Țării Hațegului:

Un loc unde se găsesc fosile de dinozauri. Dinozaurii sunt tema 
centrală a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului, o promisiune 
ce reiese din numele acestui parc natural. De asemenea, dinozaurii 
stârnesc curiozitatea și interesul turiștilor și pot fi ușor reprezentați 
în materiale de interpretare și suveniruri. Sunt o temă foarte 
îndrăgită de copii, tineri și adulți, deci pot fi cheia materialelor și 
activităților organizate pentru ei.

Din păcate, nu pot fi văzuți (sunt o lume dispărută) și pentru a 
deveni un icon viabil e nevoie de amenajări serioase, de interpretare 
și promovare. De asemenea, nu sunt dinozauri uriași, care sunt cei 
mai atractivi pentru turiști. De aceea este nevoie să fie asociați cu 
povești interesante.

Un loc bogat în legende unde poți găsi elemente fundamentale ale 
istoriei României.

Ruine antice - Ulpia Traiana Sarmizegetusa este unul din siturile 
deja cunoscute la nivel național. De asemenea, în acest moment, 
viața romanilor este o temă foarte populară și este o sursă bună 
de inspirație pentru activități și evenimente culturale, atât pentru 
adulți, dar și pentru copii. Multe artefacte romane pot fi suveniruri 
și multe activități romane pot deveni evenimente. Sarmizegetusa 
dispune de ghidaj și administrație proprie. Acum se mai păstrează 
doar ruine și este nevoie de restaurări, amenajări și de interpretare 

pentru a fi un icon durabil.

Ruine Medievale - Castelul Colț are în spate o poveste interesantă 
(se pune că a fost sursa de inspirație a romanului Castelul din 
Carpați al lui Jules Vernes). Acum nu se mai păstrează decât ruine 
și este nevoie de amenajări, restaurări și interpretare turistică pentru 
a-l transforma într-un icon durabil.

Biserici vechi - Biserica din Densuș este deja cunoscută la nivel 
național. Este una dintre cele mai deosebite dintre bisericile 
medievale din piatră din Țara Hațegului. Este bine păstrată și 
restaurată, dispune de ghidaj și administrare. Este nevoie de 
interpretare pentru a construi povești care să atragă turiști.

Locul în care trăiesc animalele ce au inspirat stampele și blazoanele 
medievale.

Zimbrii sunt deja cunoscuți la nivel național, animale rare și 
interesante pentru turiști, care stârnesc interesul și curiozitatea 
copiilor. Sunt o bogată sursă de inspirație pentru suveniruri.

Rezervația zimbrilor dispune de administrare.

Simbolurile fundamentale ale brandului „Țara Hațegului” - ICON-URI
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GEOPARCUL DINOZAURILOR

ŢARA HAŢEGULUI

Geoparcul Dinozaurilor 

Ţara Haţegului

Geoparcul dinozaurilor Țara Hațegului - identitatea vizuală: Siglă (logo), Logotype și slogan.



Cerințele pentru un logo de promovare a Țării Hațegului au 
fost dictate de existența unui Parc Natural care se suprapune 
peste întreaga zonă Țara Hațegului. Deoarece numele parcului 
conține cuvântul dinozauri, a fost necesar să facem dinozaurul 
elementul principal al brandului.

Logo: Iată elementele pe care le-am avut în vedere la realizarea logo-
ului:

- Dinozauri. Fiind pitici a fost esențial să evităm realizări 
impresionante (dinți, profil, urme de dinozaur) și să avem în vedere 
o siluetă minimalistă, mică, care să nu trezească spaimă ci afecțiune 
în rândul celor care o contemplă.

- Elemente arhaice-istorice. Sunt cele mai reprezentative și vizual 
atractive în zonă. Nu am putut folosi aceste simboluri pentru că ar fi 
concentrat atenția asupra unui singur sit și ar fi îndepărtat publicul 
de la explorarea întregului teritoriu și înțelegerea zonei ca un amestec 
de numeroase mici comori.

Am exprimat aceste două idei prin dinozaurul stilizat astfel încât să 
aducă cu un desen vechi. Acest dinozaur stilizat este înconjurat, ca o 
stampă, de numele parcului în L. Română și L. Engleză.

Logotype: Pentru realizarea sloganului am revenit la elementele 
din viziune, și odată cu realizarea sloganului am finalizat și definirea 
viziunii: ”Drum prin Vremi”. 

„Drum prin vremi” este o invitație la călătorii în timp. Nu orice fel 
de călătorii: porniți pe un drum, nu pe o pistă sau un alt dispozitiv 
modern. Drumul în sine e vechi și simplu, la fel ca Țara Hațegului, 
fapt accentuat de folosirea unui corespondent arhaic al timpului - 
vremi/vremuri. 

Fontul ales pentru nume este vechi, imperfect și încearcă să ilustreze 
vechime, erodare, fără a trăda o școală anume (nu e nici medieval, 
nici gotic, nici latin). Este completat de un font pentru exprimarea 
sloganului - un scris de mână, de asemeni greu de asociat cu o epocă 
istorică anume.

Culori:

Gama de culori aleasă este asociată cu interesul de a plasa brandul 
în zona de percepție caldă și cu influențe naturale între piatră și 
pământ. Din acest motiv, pe lângă un roșu aprins, culorile brandului 
conțin 3 nuanțe de brun-crem.

Culori geoparc:
Culoare C M y K

Roșu Geoparc 0 100 99 22

Gri deschis Geoparc 0 6 6 11

Brun Geoparc 0 60 35 0

Gri închis Geoparc 38 37 36 1

Logo și elemente de identitate vizuală
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Identitate 

în  teritoriu

Trebuie să știm cum va arăta teritoriul în diferite momente ale 
dezvoltării sale ca spațiu de vizitat de către turiști. Ne interesează 
să știm către ce profile se îndreaptă diferitele zone componente 
și cum va fi mai ușor să descifrăm geografia locală pentru ca 
vizitatorii să se descurce cât mai ușor în descoperirea spațiului 
nostru.



Chiar dacă brandul turistic este clar asociat cu identitatea unui 
spațiu și percepția acestui spațiu de către vizitatori, este evident 
că brandul, ca și construcție, nu poate să promoveze un teritoriu 
și de asemenea să particularizeze acest teritoriu. Cu alte cuvinte, 
oricât de eficient ar fi pentru atragerea unui turiști, brandul 
nu poate să prezinte atracțiile și particularitățile locale ale 
teritoriului. Pentru aceasta este nevoie de un efort suplimentar 
de planificare și promovare, ce are 3 componente principale:

Zonarea turistică constă în stabilirea unor zone în care vor exista 
anumite tipuri de reglementări și intervenții pentru dezvoltarea 
turistică. Prin zonare nu trebuie să se încerce îngrădirea dezvoltării 
în standarde stricte ci clarificarea tipurilor de intervenții ce sunt 
necesare în viitor pentru anumite zone. De asemenea, această zonare 
se bazează pe tendințele deja existente, număr de turiști sau agenți 
economici implicați în activități turistice și nu trebuie să creeze 
elemente artificiale. 

Pentru formele de turism durabil, zonarea permite clarificarea 
tipului de proiecte ce vor fi inițiate și locurile în care vor fi acestea 
derulate.

Ierarhizarea proiectelor este în cea mai mare măsură, continuarea 
etapei de evaluare a siturilor și zonelor turistice, cu diferența că în 
acest moment siturile și zonelele prioritare sunt grupate în proiecte 
ce sunt împlementate într-o ordine dicată de valoarea grupării de 
situri și trasee și dorința de implicare a autorităților și partenerilor 

locali. Este mai bine să demarați proiectele în zonele în care acestea 
sunt susținute pentru că veți avea rezultate rapide și veți avea un 
exemplu de arătat celor care poate în prima fază nu au avut încredere 
în acest tip de proiete. 

Proiectele trebuie să fie suficient de flexibile încât să permită 
dezvoltarea de infrastructură turistică cu finanțările existente la 
momentul respectiv și din acest motiv, gruparea siturilor și zonelor 
în spații și teme de proiect, poate să fie regândită periodic. În acest 
fel proiectele sunt regâdnite și devin mai competitive.

Crearea de destinații locale este o formă de grupare a atracțiilor 
turistice pe baza criteriilor de acces. Cu alte cuvinte, o metodă de a 
prevede cum se vor deplasa turiștii și  de a adăuga pe lângă atracții 
deja cunoscute și alte elemente de interes. 

Aceste zone, pe lângă identitatea geografică, vor avea și o identitate 
tematică - asemănătoare cu o descriere. Identitatea tematică nu va fi 
folosită în infrastructura de semne de ghidaj pentru a nu complica 
lucrurile, ea va fi prezentă doar în materialele de promovare și 
informare tipărite, și estimăm că va completa așteptările vizitatorilor.  
Identitatea tematică este bazată pe asocierea unui parametru de peisaj 
și al unui parametru cultural sau natural. Acești parametri trebuie 
să fie particularități locale și de asemenea trebuie să vă gândiți când 
construiți astfel de identități tematice și la asocierea lor cu o locație.

Ex. O zonă deluroasă cu urmele unor erupții vulcanice poate fi din 
apropierea sautlui Densuș a fost asociată cu identitatea „Dealurile 
vulcanice de la Densuș”. 

Brand și planificare teritorială

87



Densuș

Sălașu de Sus

Sântămaria Orlea

Sarmizegetusa

Clopotiva

Tuștea

Crivadia

SânpetruPeșteana

Suseni

Mănăstirea și
Cetatea Colț

Totești

Pui

Baru

Haţeg

Pădurea cu Zimbrii

Fizești

Peștera

Mălăiești

Răchitova

Ostrov

Mănăstirea Prislop

Râu Bărbat

Cheile 
în granit

Ciopeia

General Berthelot

Râu de Mori

Poieni

Șerel

Țara Hațegului: Zonarea internă din perspectiva turistică

Capacitate de suport

Capacitate fizică de 
suport

Capacitate 
potențială de suport

Zonarea turistică a Țării Hațegului
Axe și zone de dezvoltare turisticăA1 - Sarmizegetusa (Ulpia Traiana) - Hațeg.

Este zona cea mai frecventată de turiști (de pasaj).
Motivul este dat de prezența ruinelor romane 
de la Sarmizegetusa și de poziția privilegiată 
de non de legătură cu drumurile spre 
celelalte atracții din zonă.

A3 - Ostrov - Retezat este o axă de 
interes cu important rol turisitic pe 
valea Râu Mare, din zona comunei 
Râu de Mori spre munții Retezat și 
barajul Gura Apelor.

Axele secundare categoria B și C sunt drumuri 
de acces către puncte de interes din zonă, 
cele de categoria B, oferind conexiuni cu axele 
prioritare, în timp ce axele de categoria C sunt 
căi de acces către puncte de interes izolate sau 
căi de acces secundare în regiune..

Zona centrală - zona de turism intersiv, e 
zona cu dezvoltarea turistică nereglementată
Zona rurală - zona de turism extensiv, e zona 
cu dezvoltarea turistică reglementată.
Zona sălbatică - zona de turism limitat 
exclusiv la activități cu ghidaj local.

A2 - Petroșani - Hațeg.
Această importantă axă 
de comunicații, nu permite 
opriri semnificative, dar 
este importantă pentru 
accesul turiștilor din zona 
de sud a României și 
accesul Munții Retezat, 
spre zona Cîlnic-Pietrele.

Forme de turism
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Turism intensiv

Turism extensiv

Turism limitat

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

C5

A1

C1

C2

C3 C4

Axe prioritare

C6

B3

A4 - Densuș este drumul de acces spre 
biserica de la Densuș, cel mai important 
monument istoric din Țara Hațegului.

A5 - Hațeg - Hunedoara este un 
drum pitoresc ce funcționează 
ca etapă din raliul României, ce 
oferă posibilitatea de acces la 
Mănăstriea Prislop.



Aspectul de dezvoltare durabilă ne motivează să facem un 
efort de planificare a turismului. Pe lângă selecția siturilor și 
evalaurea rolului pe care poate să îl joace portofoliul de vizitare 
al zonei, este necesar să evaluăm limitele pe care le are zona.   

Capacitatea fizică de suport înseamnă evaluarea numărului de 
vizitatori la un sit într-o zi obișnuită. Însumând capacitățile tuturor 
siturilor și evaluând numărul mediu anual de zile în care situl 
poate fi vizitat, putem să estimăm numărul aproximativ de vizite 
anuale ale siturilor din Țara Hațegului. Pentru cazul nostru, am 
încercat să evaluăm și potențialul de vizitare, indisponibil datorită 
infrastructurii nedezvoltate, fără să includem estimările vizitelor 
centrelor interactive (lipsa unei estimări sigure a dimensiunii pe care 
o vor avea aceste centre). 

Rezultate evaluări: 
Capacitatea potențială de suport Țara Hațegului

5037 vizite zilnice

Capacitatea fizică de suport Țara Hațegului

2162 vizite zilnice

Număr de vizite anuale la siturile din Țara Hațegului

514.548 vizite anual (nu înseamnă număr de vizitatori)

Zonarea înseamnă gruparea unor situri și spațiilor adiacente în 
teritorii cu reguli și priorități diferite.

Zona de tursim intensiv corespunde axei Vest-Est de transport 
rutier și este drumul cel mai folosit de vizitatorii zonei pentru a 
accede la siturile cele mai cunoscute. În această zonă, eforturile 
sunt pentru ameliorarea infrastructurii și dezvoltarea de alternative 
pentru prevenirea suprapopulării siturilor.

Zona de tursim extensiv corespunde zonei rurale din centrul 
depresiunii. Aici eforturile sunt mai degrabă de a dezvolta o 
infrastructură nouă și atracții de tipul activităților în aer liber. 
Majoritatea siturilor de aici și a traseelor vor încuraja vizitatorii să se 
deplaseze pe jos pe trasee scurte. Totuși există limitări de proprietate 
și interese locale (activități economice tradiționale).

Zona de tursim limitat corespunde zonelor sălbatice. Vom încuraja 
accesul cu ghizi locali, pregătiți în prealabil, pentru a respecta 
diferitele reguli de protecție a patrimoniului natural și cultural. 
În această zonă vor fi efectuate doar identificări de oportunități de 
trasee/activități turistice, fără a realiza o infrastructură de vizitare.

Organizarea turistică teritoriului - Zonarea turistică
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Destinații turistice locale: Destinații turistice promovate la nivel local, când nu are niciun sens să promovăm zona.
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Ca urmare a analizei de potențial, la momentul elaborării 
materialului, au fost identificate șapte proiecte prioritare:

1. Valea Dinozaurilor, este zona în care vor fi amenajate siturile 
cu dinozauri. Există probleme legate de observarea fosilelor propriu-
zise, dar se vor face recomandări pentru observarea acestor fosile 
în centrele de vizitare și de informare. Este necesar să fie dezvoltat 
pentru că vizitatorii se așteaptă să vadă ceva legat de dinozauri și 
acest loc este unul din cele mai cunoscute din zonă. Potențialul de 
extindere este momentan redus în interiorul zonei, dar în viitorul 
îndepărtat se vor putea efectua extinderi spre valea Sălașului.

2. Valea Sălașului, este zona unde vor fi amenajate trasee de vizitare 
a ruinelor medievale și zonele periferice ale unei rezervații naturale. 
Este necesar să fie dezvoltat pentru că aceste locuri sunt vizitate 
de turiști și în această zonă este cea mai mare densitate de atracții 
prioritare. Potențialul de extindere este foarte ridicat spre zona 
Peștera (cu peisaje, o peșteră și construcții tradiționale) și spre zona  
Ciopeia (cu puncte de belvedere, urme de tranșee și plante rare).

3. Dealurile Vulcanice sunt continuarea pitorească a unei vizite 
la biserica Densuș. Această biserică beneficiază deja de ghidaj și 
traseul vrea să facă accesibil vizitatorilor un spațiu de recreere foarte 
pitoresc (cu urme de erupții vulcanice și urme de fosile de pe fundul 
unui ocean preistoric). Potențialul de extindere este foarte ridicat 
spre zonele Poieni (peisaje pitorești și animale sălbatice) și dealurile 
Răchitovei (ruine medievale și situri geologie).

4. Biserica de la Sântămărie Orlea trebuie amenajată și dezvoltată 
turistic deoarece este un monument accesibil și vizitatorii solicită 
informații despre acest loc.  Acest sit individual nu prezintă potențial 
de extindere și asociere cu alte situri/zone, dar în cadrul sitului pot fi 
dezvoltate atracții secundare.

5. Ulpia Traiana Sarmizegetusa, trebuie să fie amenajată pentru 
că este una din atracțiile majore din zonă. Pentru evitarea unor 
controverse sau a unor situații delicate, vom rezuma amenajările 
la instalații care să prezinte locuitorii orașului antic. Nu prevedem 
extensii ulterioare, deoarece în acest moment sarcina de management 
și dezvoltare a sitului revine altor instituții, dar vom încerca să 
susținem aceste demersuri.

6. Pădurea dacică cu zimbrii, trebuie să fie amenajată pentru că 
este un alt element ce atrage vizitatori. Starea sa precară și lipsa unei 
experiențe pe măsura reputației fac din acest proiect un proiect 
foarte important. Au fost identificate teme complementare și există 
deja creionat un microproiect ce va fi dezvoltat cât mai repede cu 
putință pentru remedierea problemelor de imagine pe care le are 
această zonă.

7. Tăul fără fund, este o zonă atractivă ce dacă nu va fi amenajată, 
în câțiva ani, riscă să fie afectată de vizitatori. În acest loc dorim 
amenajarea unui pod-ponton și interpretare turistică. Extensiile de 
la sit sunt locale, cu precădere vom încerca să identificăm modalități 
de refolosire și vizitare a bisericii reformate din Peșteana și a 
muzeului Satului Hațegan din Peșteana.

Ierarhizarea proiectelor - Proiecte prioritare
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Destinații turistice locale: Destinații turistice promovate la nivel local, când nu are niciun sens să promovăm zona.
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Pe lângă elementele de identitate vizuală, mai trebuie să 
realizăm o spațiere atât a identităților locale cât și ale celor  
turistice. Practic, trebuie să împărțim Țara Hațegului în câteva 
zone speciale, toate legate de caracteristicile brandului, dar cu 
mai multe detalieri.

Din evaluările noastre, am identificat și organizat Țara Hațegului 
în 6 astfel de zone - destinații locale. Iată-le, alături de o descriere ce 
poate fi privită ca o recomandare pentru vizitatori:

Dealurile Vulcanice, localizate în zona Densușului și Răchitovei, 
la doi pași de Biserica Densuș sau Cetatea Răchitova, sunt locuri de 
piatră în care te poți plimba pe foste erupții vulcanice, poți vedea 
urmele unor animale preistorice care trăiau la 2000 m adâncime, 
pe fundul unui ocean preistoric (Tethys) din vremea dinozaurilor. 

Colinele Hațegului, situate la Nord de Hațeg, sunt locuri pitorești 
ce aduc aminte de colinele domoale ale Transilvaniei. Aici poți să 
te bucuri de relieful blând, iar în văile ascunse între coline poți găsi 
comori neașteptate, cum ar fi Mănăstirea Prislop sau Pădurea cu 
Zimbrii. De asemenea, aceste locuri sunt ideale pentru plimbări pe 
pajiști înflorite, mărginite de păduri și prin fânețe cu fluturi

Valea Dinozaurilor, de-a lungul Râului Sibișel, ascunde pe lângă 
locuri unde s-au găsit fosile de dinozauri și câmpuri cu bulgări de 
granit aduși din Munții Retezat. Este locul de unde se pot vedea 
căldările glaciare din Munții Retezat și unde pot să fie observate 
așezări tradiționale cu arhitectură specială, bazată pe folosirea 
bulgărilor de granit.

Plaiurile de sub munte, la poalele împădurite ale Munților Retezat, 
sunt fânețe pitorești, bogate în plante și animale rare, unde oamenii 
trăiesc în armonie cu Natura. Satele mici sunt pline de comori, de 
la ruine medievale ca Cetatea Mălăiești sau Curtea Medievală de 
la Sălașu, miracole ale naturii, cum ar fi Peștera din satul cu același 
nume, până la gospodării tradiționale.

Meleagurile cu piatră scrisă sunt în vecinătatea orașului antic Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa și sunt împânzite cu urme ale Romanilor. 
Aici se găsesc adesea, în cele mai neașteptate locuri, altare romane, 
pietre de mormânt din vremuri antice sau chiar coloane și urme 
de ziduri, mărturii ale vremurilor când aici era capitala Provinciei 
Romane Dacia.

Ținuturile de calcar sunt situate pe valea superioară a Streiului 
și ascund lumi cu peșteri și chei spectaculoase. Pe plaiurile acestea 
vei găsi poieni cu margarete și păduri de liliac, dar și ruine de cetăți 
construite din piatră de calcar, cum ar fi Cetatea Crivadiei. Cele mai  
accesibile locuri ce pot fi vizitate sunt pajiștile cu margarete de pe 
valea Petrosului, unde poți să vezi numeroși fluturi, acvile și păsări 
răpitoare, într-un peisaj foarte natural.

Arhitectura brandului - Destinații locale
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Brand în amenajări

Cum redai „semnătura” brandului zonei tale în ceea ce înseamnă 
infrastructura turistică din teritoriu. Cum faci vizitatorii să 
vadă frumusețile, poveștiile și lucrurile ascunse pe care deja le-ai 
descoperit în zona ta, folosindu-te de infrastructura turistică din 
teritoriu.



Amenajarea de trasee turistice nu este neapărat leagată de un 
drum montan. Poate fi asociată cu o plimbare în pădure, prin 
fânețe, pe un deal sau de-a lungul unei văi. Sau cel mai bine, cu 
puțin din toate. Gândiți un traseu turistic ca drumul pe care ați 
vrea să îl faceți, în vacață alături de cei dragi.

Locuri accesibile pentru toți. Cei mai mulți vizitatori sunt pregătiți 
să vadă biserici și monumente și vor purta îmbrăcăminte lejeră și 
încălțăminte sport sau chiar sandale. Trebuie să poată parcurge în 
siguranță un trasee, chiar și în aceste condiții. 

În unele situații e nevoie ca din timp în timp să fie tăiați lăstarii sau 
aranjate pietrele de pe lungul cărării. 

Plimbări la fel de plăcute și toamna sau primăvara. Traseele nu 
sunt sezoniere. Chiar dacă se poate recomanda perioada de vizitare 
pe un panou, asta nu este suficient. Drumul trebuie să fie practicabil 
și primăvara sau toamna, pentru că mai mult ca sigur, vor fi vizitatori 
ce vor parcurge acest traseu și în aceste anotimpuri.

Informații precise. La începutul drumului, vizitatorul trebuie 
să știe cât de lung este acest traseu, cât are de urcat, ce variante de 
retur există (cei mai mulți vizitatori vor veni cu mașina și vor dori 
să se întoarcă la mașină). Primul panou este la începutul traseului. 
De asemenea, este necesară verificarea traseului cu turiști mai puțin 
experimentați sau cu nevoi speciale pentru a identifica eventuale  
zone de risc sau amenințări speciale. Vedeți dacă săgețile îi ajută și 
dacă e nevoie, completați-le. 

Drum la fel de pitoresc ca destinația. Nu uitați că vizitatorii au 
pornit pe acest drum pentru a descoperi și a se bucura de zona 
promovată. Drumul le va lua de multe ori mai mult timp decât locul 
pe care doresc să îl vadă. Trebuie să fie un drum frumos, pitoresc, 
fără gunoaie sau locuri monotone.

Panouri secundare și pauze. Identificați locuri pitorești, numai 
bune pentru pauze, de-a lungul drumului. Observați-le cu atenție, 
eventual cu specialiști și evaluați-le ca să vedeți care dintre ele e cel 
mai potrivit pentru o pauză în fața unui panou. O pauză în care 
să observi păsări de pădure sau dealurile vecine sau orice altceva 
captivant și interesant pentru un vizitator.

Traseu monitorizat și verificat. E important să verificați traseul, 
la un interval de timp și de asemenea după ploi sau viituri. Dacă 
se poate, încercați să stabiliți un contact cu cei care locuiesc lângă 
traseu sau în imediata apropiere a acestuia. Este foarte important să 
existe cineva care e tot timpul în zonă și care poate să vă anunțe dacă 
se întâmplă ceva cu amenajările de pe traseu.

I mplement a re a  Bra ndu lu i

Trasee turistice, nu doar drumuri spre situri
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Infrastructură de interpretare: Panou de interpretare a unui sit geologic cu pante accentuate, adaptat prin înclinarea corespunzătoare a 
suprafeței de susținere a plăcii de interpretare. Conține aceleași elemente grafice ca și panourile de situri naturale sau culturale.



Fie că e vorba de accesul la un sit sau de un drum prin natură, 
între situri, este foarte important ca oaspeții noștri să se bucure 
de aceeași atenție oriunde s-ar afla. 

Panou de informare trebuie să fie amplasat la începutul traseului, 
cu hartă și explicație a trasului, eventual și informații despre alte 
trasee. Conține îndrumări cu privire la echipament, alimente și apă 
(dacă e cazul să însoțească vizitatorii).

Panourile de interpretare trebuie asociate cu puncte de interes, 
locuri în care acestea sunt vizibile și corespund cu puncte unde este 
necesară o pauză scurtă. De multe ori pot fi chiar siturile secundare 
pe care nu am putut să le promovăm independent.

Săgețile de direcționare trebuie amplasate acolo unde căi deferite 
se întâlnesc, unde drumul se poate pierde în iarbă sau unde trebuie 
evitat un obstacol. Săgeți mai trebuie montate și adiacent drumurilor 
de mașină pentru a arăta de unde începe traseul.

Amenajări ulterioare trebuie făcute pentru a îmbunătăți traseul: 
stabilizat pante și cărări, realizat punți sau balustrade, defrișare 
de vegetație care deranjează accesul (în special arbuști spinoși) sau 
realizare de bănci și locuri de picnic.

Parametri: 
Distanță: 0,5-12 km
Durată: 30min - 6ore
Diferență de nivel: 0 - 800m
Pantă maximă:  nu mai mult de 300 (față de orizontală) și nu pe o 
distanță mai mare de 500m. 
Tip de acces: drum pietruit, drum de pământ sau cărare..

Tra n spu nere a  bra ndu lu i  î n  i n f ra st r uc t u ra  lo c a l ă  
Amenajări de trasee turistice
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Infrastructură de informare: Panou de intrare în spațiul Țării Hațegului, cu mesaj simplificat și elemente de identitate vizuală. Panoul 
respectă codul de culori  și îl folosește pentru a se evidenția în contrast cu notele cromatice din fundal.



Panouri de informare. Dorim să facem cât mai accesibil 
teritoriul Țării Hațegului. De aceea sunt necesare panouri de 
intrare, panouri de identificare a destinațiilor locale, panouri 
hărți și săgeți. Astfel, turiștii vor avea acces mai ușor la punctele 
de interes turistic și vor vizita mai multe locuri. Vor povesti mai 
mult și vor promova mai bine Țara Hațegului.

Pentru panourile de intrare se vor folosi elementele de identitate 
vizuală, cu recomandare de folosire a fondurilor închise cu scrisul 
de culoare deschisă principală. Vor fi completate doar cu informații 
în limba română. Panoul va conține logo-urile geoparcului și ale 
rețelelor internaționale din care geoparcul face parte.

Panourile de destinație trebuie să fie mai mici decât panourile de 
intrare, cu fundal din culoarea închisă secundară și cu informații 
bilingve. Panoul va conține logo-urile geoparcului.

Panourile săgeți, cu fundal din culoarea închisă secundară și cu 
informații bilingve, nu vor conține logo-urile Geoparcului.

Panourile hartă vor avea dimensiuni mari și vor conține fie harta 
generală și detaliu cu zona din jurul panoului, fie doar o hartă 
generală, pe întreg panoul.

Caracteristici: 

Dimensiuni: 
Panou de intrare: L=1210, l=610, h=920
Panou de destinație: L=910, l=610, h=820
Panou săgeată: L=910, l=610, h=1320
Panou hartă: L=910, l=610, h=920 

Fonturi folosite: Myriad Pro

Tra n spu nere a  bra ndu lu i  î n  i n f ra st r uc t u ra  lo c a l ă

Panouri de informare
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Infrastructură de interpretare: Un panou de sit la biserica Sânpetru, cu focus pe ceea ce vizitatorii pot să vadă la fața locului și informații 
atractive. Panoul este situat într-o zonă de impact redus dar la distanță ce permite contactul cu elementul de interes (biserica).



Intenționăm să amplasăm un panou de interpretare în dreptul 
fiecărui sit selectat. Astfel, turiștii vor putea să înțeleagă, vor 
fi ajutați să observe și vor simți că această zonă are grijă de 
vizitatorii săi.

Panoul de interpretare trebuie să se integreze în identitatea 
locală creată. Elementele de design trebuie să fie unitare: aceleași 
dispuneri ale informației, culori, fundaluri, fonturi și același limbaj 
de comunicare. Totodată, vor fi prezente logo-urile parcului și 
organizațiilor de rigoare, în partea de jos a panoului. Este important 
să nu fie îngrămădită prea multă informație pe un panou. Dacă 
există așa multe de spus, mai bine se folosesc două panouri sau o 
parte a informației e păstrată pentru un ghid sau un pliant. Textul 
este bilingv.

Tema vizuală a panoului trebuie să contureze ideea unui obiect vechi, 
cu indicii spre un pergament, iar scrisul conform cu elementele de 
logo identificate deja. Grafica este simplă și clară - desene explicative 
și detalii care să clarifice și mai mult informația scrisă.

Textul este de două tipuri: 

Informații generale - Titlul, urmat de un subtitlu care sintetizează 
ideea și unul sau două paragrafe de text care să explice contextul 
general.

Detalii - explicații ale unor elemente sau ale unor desene, întotdeauna 
vizibile pe situl descris.

Caracteristici: 

Dimensiuni: L=910, l=610, h=820 

Înclinare:  variabilă, în funcție de tema prezentată (pentru peisaje și 
cadre largi se recomandă 700 iar pentru monumente 45-600).

Fonturi folosite: NPS Rawlingson

Tra n spu nere a  bra ndu lu i  î n  i n f ra st r uc t u ra  lo c a l ă  

Panouri de interpretare
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Exemple de panouri de pe un traseu tematic I: 1. Panou de orientare la începutul traseului; 2. Panou de interpretare -  Fluturii de pajiște; 
3. Panou de interpretare - Fluturii de lizieră; 4.  Panou de interpretare - Fluturii de mlaștină. 



43
21

Exemple de panouri de pe un traseu tematic II: 1. Panou de orientare la începutul traseului; 2. Panou de interpretare pentru un sit 
geologic; 3. Panou de interpretare la intrarea într-o pădure; 4.  Panou de interpretare a unui punct de belvedere.



54 6
21 3

87 9

Exemple de panouri de interpretare I: 1. Panou pentru un sit intact; 2. Panou pentru ruinele la care nu se cunoaște configurația exactă a 
construcției; 3. Panou cu reconstrucție a unei cetăți la care se cunoaște configurația; 4.  Panou pentru un monument arhitectonic.



54 6
21 3

87 9

Exemple de panouri de interpretare II: 1. Panou de orientare la începutul unui traseu în curs de marcare; 2. Panou de interpretare pentru 
o rezervație naturală; 3. Panou de interpretare a unui sit geologic cu stratificație dar fără fosile; 4.  Panou de interpretare asociat cu mulaj. 



Model propunere centru de vizitare interactivă: Valea Dinozaurilor e un loc unde poți lua un mic dejun, servi o cafea, vizita un spațiu cu 
recontrucții de dinozauri, o zonă pentru copii sau un spațiu de expoziții, concerte și evenimente culturale.



Deși aparent nu pare să fie o legătură între cum arată un centru 
de vizită interactivă sau un punct de informare și imaginea 
generală a Țării Hațegului, iată cum trebuie transpus brandul 
în amenajarea acestor puncte de interes:

Dimensiunea este cea mai importantă condiție de transpunere 
a imaginii Țării Hațegului. Pentru o zonă bogată în situri mici, 
ascunse parcă în peisajul dominat de Munții Retezat, este crucial să 
se evite construirea de centre mari. Dimpotrivă, centrele trebuie să 
fie mici, ascunse sau pierdute în bogata natură Hațegană. Din acest 
motiv vorbim de centre, un grup de puncte de interes care să ia locul 
unuia mai mare. Amintiți-vă că oamenii vin aici ca să se piardă în 
natură, nu în mulțimile de turiști.

Materialele de construcție trebuie să se integreze în brandul 
identificat. Este vorba de lemn peste piatră, sau doar lemn sau 
doar piatră, în funcție de tema pentru care este creat acest spațiu. 
Nu trebuie să se exagereze cu inspirația populară în detrimentul 
elementelor moderne, dar modernul, în acest context de vechi, 
trebuie să fie dozat, echilibrat, ascuns și acoperit de natură, de piatră, 
de lemn, chiar și de fier lucrat.

Acces la natură în locul betonului. Alegeți cărări pietruite, 
amenajați împrejurimile ca pe un parc sălbatic, plin de povești și 
încurajați vizitatorii să le descopere. 

Integrare prin încurajarea schimburilor și relațiilor dintre centre. 
Fiecare centru are un spațiu în jur, pe care îl promovează. Restul 
spațiului Țării Hațegului fiind promovat de centrele partenere.

Un spațiu protejat de o zona de protecție vizuală, pentru a nu 
compromite aspectul său cu tarabe și chioșcuri sau mirosuri 
neplăcute de la diferitele activități din zonă. Protecția se poate face 
prin reglementări urbanistice sau mai bine prin drept de proprietate.

Tra n spu nere a  bra ndu lu i  î n  i n f ra st r uc t u ra  lo c a l ă 

Centre de vizitare și puncte de informare

Zonă de protecție vizuală
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Brand în portofoliul de 
comunicare

Cum transferi „semnătura” brandului zonei tale în ceea ce 
înseamnă portofoliul de comunicare - promovare, informare. 
Cum prezinți și promovezi zona potențialolor turiști, și cum îi 
faci pe localnici să își redescopere valorile locale. De asemenea, 
cum faci vizitatorii să vadă frumusețile, poveștiile și lucrurile 
ascunse pe care deja le-ai descoperit în zona ta, folosindu-te de 
materialele de comunicare. 



Materialele de comunicare, mai ales cele de promovare, se 
limitează să arate câteva aspecte interesante și foarte atractive ale 
zonei și să „promită” vizitatorilor multe experiențe interesante și 
potrivite pentru o vacanță. De multe ori împlinirea promisiunilor 
din materialele de promovare nu este regăsită în infrastructura 
turistică pentru că eforturile de promovare nu sunt corelate cu cele 
de dezvoltare a infrastructurii turistice. 

Pentru a evita dezamăgirea vizitatorilor, dar și pentru a fi eficienți, 
este nevoie, înainte de realizarea oricărui element din protofoliu, 
să se pună cap la cap o bază de informații publicabile cu privire 
la teritoriu. Baza de date va sta la temelia oricărui produs din 
portofoliu, fie el de promovare sau de informare. 

Baza de date va avea informații despre situri, trasee, destinații locale 
și alte elemente de interes, grupate după temele fundamentale.

Textele din baza de date vor conține informație de mai multe tipuri: 
nume, slogan, descriere sumară (în 1-2 paragrafe), descriere detaliată 
(pentru dezvoltarea unui text de 500-1000 cuvinte, cu subteme ce 
pot extinde textul cu încă 1000-2000 cuvinte) și informații tehnice 
(altitudini, lungimi, suprafețe etc.).  

Imaginile din baza de date vor respecta structura tetului: imagini 
de bază (1-2), imagini secundare (artistice, anotimpuri etc.),  imagini 
cu detalii (asociate cu subtemele de la texte), pentru fiecare element 
al bazei de date.

Opțional, puteți realiza o colecție de video-clipuri pe structura 
bazei de date cu imagini. Recomandat este ca atât baza de imagini, 
cât șiu cea video să arate turiști și activități pe care le recomandați 
turiștilor.

Este foarte importantă calitatea textelor, imaginilor și viedo-
clipurilor, nu doar în ceea ce privește calitatea tehnică ci și gradul de 
autenticitate. Cei cărora le adresați materialele de promovare își vor 
da ușor seama dacă ceea ce prezentați este real sau nu. 

Materialele de promovare și identitate vor folosi baza de date 
pentru a atrage atenția despre potențialul pe care îl prezintă zona 
pentru o vacanță sau o călătorie aici. Materialele de informare vor 
da explicații și informații care să ajute vizitatorii să profite la maxim 
de ceea ce le oferă zona, odată ajunși aici.

Recomandăm materialele mixte, ce combină rolul de promovare și 
informare. Sunt mai greu de realizat, dar mult mai eficiente pentru 
că oricine ajunge în contact cu un astfel de material este atras și 
informat cu privire la zonă. 

I mplement a re a  Bra ndu lu i

Portofoliu de comunicare și pormovare turistică
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Portofoliu de comunicare: Postere, hartă de buzunar și cărți poștale. Se păstrează imaginile și dema cromatică de bază (roșu1)



Fie că este vorba de târguri sau de un punct de informare 
turistică, portofoliul de promovare poate convinge oamenii să 
devină oaspeți ai Țării Hațegului. Iată portofoliul recomandat 
de materiale de promovare:

Pliantele trebuie să prezinte clar și simplu informații atractive 
despre Țara Hațegului. Recomandăm cel puțin 3 seturi tematice de 
pliante pentru temele principale ale Țării Hațegului (natură, istorie 
și geologie) și un pliant/broșură de prezentare generală a Țării 
Hațegului - cu o hartă detaliată la început sau la sfârșit.

Suport de print: hârtie mată - tip Ivory sau hârtie volumetrică.

Dimensiuni recomandate: 21x9,93 cm

Posterele trebuie să fie cât mai variate pentru a corespunde gusturilor 
și intereselor vizitatorilor. Recomandăm 3 tipuri de postere: a. 
Mozaic - cu o selecție de fotografii generale sau pe o anumită temă; 
b. Valori -  cu o fotografie a unui icon al Țării Hațegului; c. Colecții 
- cu ilustrații pe teme naturale (fosile, plante, păsări, fluturi etc.) 

Suport de print: hârtie mată - tip Ivory și opțional se poate aplica 
lăcuire diferențiată.

Dimensiuni recomandate: 50X70 cm

Calendarele pot fi de birou sau de perete: cel mai important este să 
fie cu o colecție de imagini tematice reprezentative. Recomandăm 
asocierea cu primăriile pentru a realiza astfel de calendare ca produse 
de promovare și protocol.

Suport de print: hârtie mată - tip Ivory și opțional se poate aplica 
lăcuire diferențiată. 

Dimensiuni recomandate: 42x29,8 cm sau 14X15 cm

Bannerele trebuie să se asemene cu elementele vizuale și cu aspectul 
pliantelor. Recomandăm din nou redarea celor 3 teme în așa fel 
încât să poată fi folosite complementar cu pliantele. 

Suport de print: pânză ușoară cu prindere de tip catarg, se recomandă 
tratament outdoor pentru prelungirea vieții și întărirea rezistenței 
materialului.

Dimensiuni recomandate: 300X90 cm

Tra n spu nere a  bra ndu lu i  î n  mater i a le le  de  comu n ic a re 

Materiale de promovare
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Portofoliu de comunicare: Interiorul unui material de comunicare, promovare și informare, numit de autori „album turistic”. Se păstrează 
identitatea vizuală: culori, teme și fonturi.



 În locul unui ghid turistic trebuie să producem o publicație 
mai simplă, care să fie atractivă, dar să ofere și informații pentru 
cei care nu vor doar să citească despre Țara Hațegului, ci să o și 
descopere. Îl vom numi Album Turistic - album ca un album 
foto, cu un conținut apropiat de cel al unui ghid turistic.

Aspectul vizual trebuie să se axeze pe frumos și practic. Ghidul 
trebuie să fie atractiv ca și când ar fi o carte scoasă la vânzare și de 
asemenea util. 

Tema trebuie să se fie prezentarea celor mai atractive elemente din 
Țara Hațegului, locuri pe care oricând le poți vizita ca să descoperi 
ceva nou. Pentru a fi ușor de memorat și de explicat, am ales 20 de 
locuri de vizitat din Țara Hațegului, pe care apoi le-am prezentat 
în carte, dar aceste locuri sunt prezentate în contextul destinațiilor 
locale, cu trimiteri indirecte la alte atracții locale. 

Conținut - texte vor avea ponderi reduse, sinteza lucrurilor pe care 
trebuie să le știi despre locul pe care îl vizitezi. Pentru fiecare loc 
recomandăm maxim 300 de cuvinte. Asociate cu hărțile din carte, 
vor fi înșiruite cuvinte cheie, reprezentative pentru zona prezentată, 
în așa fel încât cei curioși să știe unde să întrebe mai departe sau să 
poată asocia cuvinte cheie cu denumiri de pe hartă. Va fi mai ușor 
astfel să descopere și atracțiile secundare care nu sunt prezentate în 
carte. 

Conținut - imaginile. Este preferabil ca materialul să conțină 
câte două imagini, pentru a ilustra locul în general și un detaliu 
interesant. Acestea vor ocupa 60% din carte și vor fi imagini care 

inspiră și evocă dorința de vizitare. Detaliile vor fi ca ghicitori, 
lucruri neașteptate pe care ghidul te invită să le descoperi.

Conținut - hărțile vor prezenta atât teritoriul general al Țării 
Hațegului, dar și cele șase destinații locale identificate deja. Aceste 
destinații locale vor avea rol de secțiuni despărțitoare a conținutului 
Ghidului.

Date tehnice:

Dimensiuni recomandate: 25X17,6 cm

Suport de print: Symbol Tatami Ivory (conținut 135g/m3, copertă 
250g/m3).

Fonturi folosite:  Beryllium (Titluri), Adobe Garamond Pro 
(Articole generale și caption-uri),  Trajan Pro (Titluri hărți și 
cuvinte cheie)

Gamă cromatică: Alb, Gri 80% și Roșu de Hațeg 1.

Tra n spu nere a  bra ndu lu i  î n  mater i a le le  de  comu n ic a re 

Albume turistice
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Portofoliu de comunicare: Harta pliantă este un produs de blazon pentru Țara Hațegului, cu tirajele deja epuizate, acest produs de mărimea 
unei brichete este cel mai bun pliant și cea mai utilă hartă a Țării Hațegului.



Pentru a compensa absența unui ghid turistic, dar și pentru a 
permite observarea dintr-o privire a Zonelor de vizitare, harta 
pliantă de buzunar este o soluție potrivită.

Aspectul vizual trebuie să incite la curiozitate. De dimensiuni mai 
mici decât o cutie de chibrituri, cu coperți contrastante: siglă și 
tema de pe coperta albumul turistic - pentru a stabili o relație cu el, 
trebuie să fie plăcută de vizitatori. 

Tema trebuie să se fie prezentarea celor mai atractive elemente din 
Țara Hațegului, locuri care pot oferi mereu ceva nou, indiferent 
de câte ori au mai fost vizitate. Pentru a fi ușor de memorat și de 
explicat, am ales 20 de locuri de vizitat din Țara Hațegului, aceleași 
pe care le-am prezentat în albumul turistic. 

Conținut - imagini. Elementele decupate cu rol decorativ și 
de inspirație trebuie amplasate pe fața cu harta, iar polaroidele 
cu siturile recomandate, amplasate pe verso, alături de descrieri 
succinte.

Conținut - texte. Acestea vor avea ponderi reduse deoarece prezintă 
doar sinteza lucrurilor pe care trebuie să le știi despre locul pe care 
îl vizitezi. Pentru fiecare loc recomandăm maxim 60 de cuvinte. 
Asociate cu imagini de tip polaroid din carte vor oferi suficiente 
informații pentru a permite turistului să aleagă destinațiile.

Conținut - hărțile.  Acestea vor prezenta teritoriul Țării Hațegului 
și cele 20 de situri recomandate pentru vizitare. Vor avea de asemenea 
prezentate drumurile, cu recomandări speciale de acces și mai ales 

de estetică - vor fi recomandate drumuri pitorești, drumuri rurale 
și drumuri romane, pentru ca vizitatorul să poată alege și drumul 
spre situri.

Date tehnice: 
Dimensiuni recomandate: 

Împăturită 25X17,6 cm
Desfășurată 25X17,6 cm

Număr de îndoiri (biguri): 7
Suport de print: Symbol Tatami Ivory (conținut 135g/m3, copertă 
250g/m3).

Fonturi folosite:  Beryllium (Titluri), Adobe Garamond Pro 
(Articole generale și caption-uri),  Trajan Pro (Titluri hărți și 
cuvinte cheie)

Gamă cromatică: Alb, Gri 80% și Roșu de Hațeg 1.

Tra n spu nere a  bra ndu lu i  î n  mater i a le le  de  comu n ic a re 
Hărți - pliante de buzunar
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Portofoliu de comunicare: Hateggeoparc.ro este un site de promovare deja aflat în proces de schimare. Va urma versiunea 2, care 
intenționează să apropie vizitatorii de o experiență de vizitare ce poate să fie o utilă și simplă planificare a unei vacanțe.



Site-ul web aduce vizitatori, captivează promotori și îndrumă 
pe cei gata să exploreze Țara Hațegului. De asemenea, oferă 
informații utile celor care vor să viziteze zona.

Aspectul vizual trebuie să se axeze pe frumos și practic. Site-ul 
trebuie să fie atractiv și util. 

Tema trebuie să se fie prezentarea celor mai atractive elemente din 
Țara Hațegului, locuri care pot oferi mereu ceva nou, indiferent 
de câte ori au mai fost vizitate. Pentru a fi ușor de memorat și de 
explicat, cele 20 de locuri din Țara Hațegului, sunt punctul de 
pornire în explorarea virtuală a Țării Hațegului. Grupate pe teme, 
aceste 20 de locuri sunt completate cu alte articole și descrieri de 
destinații care permit vizitatorului să își facă o imagine detaliată 
asupra Țării Hațegului și să aleagă în cunoștință de cauză ceea ce 
dorește să viziteze.

Conținut - texte vor avea ponderi reduse, sinteza lucrurilor pe 
care trebuie să le știi despre locul pe care îl vizitezi. Pentru fiecare 
loc recomandăm maxim 150 de cuvinte. O parte din texte vor fi 
preluate și adaptate din celelalte materiale, celelalte fiind produse 
după această etapă și corespunzând ca stil și dimensiune textelor 
inițiale. 

Conținut - hărțile vor prezenta atât teritoriul general al Țării 
Hațegului, dar și cele șase destinații locale identificate deja. Aceste 
destinații locale vor avea rol de secțiuni interactive, cu trimitere la 
diferite articole din site.

Conținut - imaginile vor curge ca slideshow-uri, sau vor ilustra 
articolele. Polaroiedele deja realizate vor fi folosite ca miniaturi 
alătrui de fragmente de text în varianta prescurtată a articolelor .

Date tehnice: 

Dimensiuni recomandate: 1024X1221(dinamica)

Codificare web: PHP + JAVA.

Fonturi folosite: Helvetica, Aller family, Beryllium (Titluri), Adobe 
Garamond Pro (Articole generale și caption-uri),  Trajan Pro (Titluri 
hărți și cuvinte cheie)

Gamă cromatică: Alb, Gri 80% și Roșu de Hațeg 1.

Tra n spu nere a  bra ndu lu i  î n  mater i a le le  de  comu n ic a re

 Site Web
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5 . 
Date utile pentru  

faza de implementare
De cine aveți nevoie pentru a demara o acțiune eficentă de 
planificare și dezvoltare geoturistică a unei zone. Ce așteptări 
trebuie să aveți de la membrii acestei echipe și unde trebuie să vă 
așteptați să întâmpinați dificultăți.



Pentru demarrea unui demers serios în ceea ce privește dezvoltarea 
tuismului durabil, este nevoie de timp, resurse financiare stabile, 
o echipă inspirată și un set de valori care să conducă la o viziune 
de dezvoltare împărtășită de diferitele grupuri de localnici și 
vizitatori. 

Este nevoie de un efort inspirat și totuși conectat la realitate. Vor fi 
persoane sau grupuri care vor avea deja o abordare parțial diferită sau 
interese în contradicție cu proiectele și viziunea pe cale de a fi propusă. 
Sau, mai adesea va exista frica de inițiativă, teama că inițiativa în 
sine va aduce limitări și încurcături. Din aceste motive, este bine să 
oferiți un desfășurător al proiectului/proiectelor, în care să se vadă 
răspunsurile la întrebările cine? (public/privat, local/extern), când? 
(o etapizare), cu ce resurse? (informații despre fondurile folosite), cu 
ce echipă? (informații despre membrii echipei) și ce rezultate? (ce 
va rămâne după proiect).  O astfel de abordare va clarifica și  aplana 
numeroase conflicte ce ar putea să izbucnească.

De asemenea, în zonele rurale este dificil să vii cu idei de „la oraș” și 
să crezi că localnicii le vor îmbrățișa și urma orbește. Ar fi oricum o 
catastrofă, pentru că ceea ce urmărește abordarea geoturistică este 
conectarea cunoașterii și dibăciei experților cu inteligența, spiritul 
și nevoile locale. De aceea trebuie să fiți pregătiți pentru o stare 
preconflictuală între externi și localnici. Fiecare din ei are însă un rol 
foarte important și echipa trebuie să găsească un echilibru. Experții 

trebuie să obțină recunoașterea localnicilor și localnicii trebuie să 
obțină satisfacție și să se simtă bine în pielea de expert local.

Este recomandat să vă faceți un plan dar să fiți flexibili cu elementele 
planului, mai puțin însă cu rezultatele și calitatea. În mod frecvent, 
forțe externe vor încerca să forțeze finalizarea unor etape în 
detrimentul calității, pentru a capitaliza acest succes în  campaniile 
pe care le poartă. Trebuie să știți să rezistați sau să oferiți soluții utile 
în avansarea proiectului.

Mai departe am prezentat schematic aspecte utile în planificare, 
cum ar fi calendarul, infrastructura, echipa, portofoliile, toate aceste 
posibile abordări fiind cu titlu informativ și ca un fel de check-list 
util în pregătirea proiectului.

Împărtășește-ți planul cu ceilalți
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Echipa de implementare: Principalele domenii și poziții ce trebuie ocupate de membrii echipei de elaborare și implementare a unui program 
de dezvoltare a turismului durabil.

EXPERȚI (științe):
Natură (biodiversitate)
Cultură (istorie)
Cultură (tradiții/arhitectură 
locală)
Geologie (geodiversitate)
Local (specific local)

ECHIPE IMPLEMENTARE:
Relații cu autoritățile locale
Echipă de muncitori
Rangeri
Custozi
Proprietari

EXPERȚI (turism/promovare):
Turism (norme, tendințe)
Ghidaj (trasee și situri)
Comunicare
Relații publice
Promovare turistică

COORDONARE
Coordonator (gestiunea realizării viziunii)
Asistent coordonator (relații cu departamentele echipei de dezvoltare-implementare)
Asistent științific
Asistent turism
Asistent creație
Asistent implementare

EXPERȚI (creație):
Comunicare (interpretare)
Database (IT)
Grafică (vectorială, web, dtp)
Ilustrație (desen, pictură)
Creație (idei)

FURNIZORI:
Print (hârtie, panouri, pânză)
Metal (structuri metalice - panouri)
Lemn (bănci și mese de picnic)
Recuzită (evenimente)
Peisagistică (amenajări exterioare)

Echipa de dezvoltare și implementare 
Structura și elementele de bază ale unei echipe de implementare a 
proiectelor de dezvoltare a geoturismului 

RESURSE UMANE INTERNE
(temporare)

RESURSE UMANE EXTERNE

RESURSE UMANE INTERNE
(permanente)



Există cu siguranță numeroase abordări în ceea ce privește echipa 
de implementare. Cel mai important este ca echipa să funcționeze 
și să fie potrivită pentru specificul zonei, temelor și siturilor din 
zonă. Încercați să aveți resurse potențiale în jurul echipei, care 
să poată fi apelate și folosite dacă este cazul (arheologi, arhitecți, 
etnografi).

Echipa de coordonare - este partea constantă și cea mai importantă 
în tot demersul de dezvoltare turistică. Practic, această echipă de 
coordonare, flexibilă și foarte dinamică, trebuie să fie facilitator 
în relațiile cu celelalte echipe, trebuie să preia rezultatele unei 
echipe și să le folosească cu altă echipă, păstrând deschis dialogul 
și veghid ca valorile fundamentale să nu fie pierdute. Este o situație 
foarte frecventă ca expertul să încerce suprasaturarea cu expertiză 
a informației pe care trebuie să o ofere, sau ca cei care se ocupă de 
design să vină cu soluții superficiale. Rolul echipei de coordonare 
este să identifice și să remedieze aceste neajunsuri. Personalul echipei 
trebuie să fie cel mai atașat de viziune.

Echipa de experți științifici - constă în persoane care au două 
elemente definitorii: cunosc zona și dețin expertiză științifică utilă. 
Este vorba de naturaliști, geologi, istorici etc. ce ajută la prezentarea 
corectă a siturilor oferind informații precise și sugestii de prezentare.

Echipa de experți în turism și promovare - se ocupă de elementele 
legate de dezvoltarea teritorială a activităților turistice. Acești foști 
ghizi și salvamontiști pot să identifice zone dificile sau soluții facile 
de acces, puncte de belvedere sau zone pitorești care să fie apoi 
integrate în trasee sau activități turistice.

Echipa de creeație - trebuie să producă o viziune și un sed de 
reguli grafice ce vor defini brandul. Apoi, folosind informațiile 
puse la dispoziție de echipa de coordonare, să producă materiale de 
comunicare/interpretare în acord cu regulile de brand. 

Echipa de implementare - sunt cei care vor monta, monitoriza și 
beneficia de pe urma infrastructurii. Ei vor comunica echipei de 
coordonare probleme identificate și sugestii de rezolvare.

Furnizori - sunt importanți pentru menținerea calității și a unui 
prag de prețuri care să fie eficient și economic. Căutați furnizori 
cu care să puteți produce materiale de calitate în timp util, fără 
probleme logistice. 

Echipa de implementare - structură generală
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Faze de dezvoltare a turismului: Pașii de bază pentru identificarea și dezvoltarea infrastructurii și mijloacelor de promovare a trusimului 
durabil într-un cadru regional.

definire viziune 
și teme 
fundamentale

evaluare de 
potențial 
turistic 
(situri și trasee)

realizare 
brand

documentare 
suplimentară pe 
temele siturilor 
clasa A

realizare de 
panouri de 
informare, săgeți 
și panouri de 
interpretare

elementele de 
info/interpretare 
în infrastructură

documentare 
inițială

materiale de 
comunicare 
(info/promo)

documentare 
suplimentară pe 
temele siturilor clasa B

realizare de 
panouri de 
informare, săgeți 
și panouri de 
interpretare

elementele de 
info/interpretare 
în infrastructură

materiale de 
comunicare 
(info/promo)

reînnoirea vechilor 
materiale de 
comunicare

documentare suplimentară 
pe temele și viitoarelor 
centre interactive de 
vizitare

realizare a centrelor 
interactive de 
vizitare

elementele de 
info/interpretare 
în centre

materiale de 
comunicare 
(info/promo) în centre

reînnoirea vechilor 
materiale de 
comunicare

A - Descoperire 
teritoriu

C - Amenajare și 
comunicare 
infrastructură faza A

D - Amenajare și 
comunicare 
infrastructură faza B

E - Amenajare și 
dezvoltare de centre 
interactive de vizitare

B - Definire teme 
fundamentale, viziune 
și brand

Etapele de dezvoltare 
Cele mai importante faze în dezvoltarea de infrastructură 
turistică și legăturile dintre ele



Etapele care trebuiesc parcurse de la începerea proiectului până  la 
atingerea unui stadiu avansat în care turismul să fie semnificativ 
îmbunătățit sunt prezentate în fișa alăturată. În aceste etape se 
desfășoară mai multe tipuri majore de activități.

Activități de documentare - desfășurate de echipa de coordonare 
în colaborare cu experții științifici și cu experții în turism. Pornesc 
de la definirea limitelor zonei până la zonare, inventar de situri și 
zone pitorești, analize de potențial turistic. O altă componentă de 
documentare este dată de pregătirea documentației pentru siturile/
traseele amanajate și ulterior și pentru centrele de vizitare interactivă. 

Activități de creație - sunt axate în jurul pregătirii unui brand. 
De la partea de creionare a viziunii și a valorilor fundamentale ale 
viziunii, până la design de sigle, corporate ID și layout-uri pentru 
panouri și publicații, echipa trebuie să vină cu soluții inteligente care 
să reducă costurile și să întărească personalitatea brandului.

Activități de dezvoltare infrastructură fizică - constă în pregătirea 
elementelor de suport metalic/lemnos pentru infrastructura de 
vizitare. Echipa trebuie să evalueze din punct de vedere al costurilor 
și rezistenței diferite soluții și să producă aceste elemente de 
infrastructură.

Activitățile de publicare și tipărire - sunt foarte importante pentru 
că în mare parte aici vor fi produse materiale de comunicare și 
componenta tipărită a materialelor de interpretare. Trebuie să existe 
o concordanță între calitatea aspectului vizual și restul brandului.

Activități de reînnoire/corectare - sunt necesare după finalizarea 
unei noi etape și însemană completarea hărților, listelor de situri, 
informațiilor despre situri și de asemenea, pot să apară și sub forma 
de reînnoire de design dacă este cazul.

Fazele de implementare și rezultatele așteptate
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Portofoliu de comunicare: Interacțiuniea vizitatorilor cu infrastructura de vizitare din teren, succesiune și rol al emenetelor de 
infrastructură.

DA B C FE D GD

A. Panou de 
intrare în 
teritoriu - 
comunică 
accesul în 
teritoriu

B. Panou de 
comună - 
prezintă zona 
învecinată și 
atracțiile turistice 
ce pot fi vizitate 

C. Săgeți spre 
destinații locale 
- direcționează 
spre destinațiile 
locale

F. Panou de 
traseu turistic - 
oferă informații 
utile despre 
tema și 
conținutul unui 
traseu turistic

G. Panou de 
interpretare - 
prezintă un sit 
pe înțelesul și 
interesul 
vizitatorilor

D. Săgeți - oferă 
direcții spre o 
destinație locală 
sau un sit

E Panou de 
intrare într-o 
destinație locală 
- comunică 
accesul într-o 
zonă turistică 
interesantă

1. În afara zonelor 
turistice vizitatorii vor să 
știe ce locuri pot vizita 
și să fie ajutați să 
ajungă la aceste locuri.

3. Pe un traseu turistic sau în 
fața unui sit, vizitatorii trebuie să 
fie direcționați și să beneficieze 
de un ghidaj, chiar în absența 
unui ghid.

2. Într-o zonă cu situri 
turistice vizitatorii 
trebuie să știe unde se 
află și ce pot vizita.

Infrastructura turistică din teren 
Elemente cu locurile unde sunt amplasate și rolurile pe care îl au 
în interacțiunea cu vizitatorii



Infrastructura de vizitare trebuie să ajute vizitatorul pe parcursul 
călătoriilor sale: panouile sunt ca o voce nevăzută menită să 
deslușească drumul, să spună ce se poate vedea și cum se poate 
ajunge acolo, dar și să răspundă la întrebările pe care vizitatorul 
le poate formula față în față cu o atracție turistică. 

Ca succesiune, de la panourile de bun venit încercăm să ducem 
vizitatorul până în fața unui sit la panourile de interpretare, cele mai 
valoroase elemente de infrastructură de vizitare (exceptând centrele 
de vizitare interactivă). Folosim 7 tipuri de panouri, al căror rol 
poate fi însă amplasat în 3 categorii.

Panouri de informare pot fi panouri rutiere sau panouri de parcare/
capăt de traseu. Panourile rutiere sunt amplasate pe marginea 
drumurilor, la distanță de 200-800m de punctul vizat. Pentru a 
nu distrage atenția, mesajul este scurt, concis și elementele grafice 
sunt reduse la minim. Panourile de parcare/capăt traseu conțin 
date precise depre geografia zonei, hărți, profile de altitudine și 
aproximări de timp de deplasare. Conțin elemente vizuale reduse la 
minim, harta fiind cel mai important și accentuat dintre ele.

Panouri de direcționare - sunt amplasate ca panouri 
monodirecționale sau grupare de panouri monodirecționale, la 100-
500m de punctul vizat. Panourile monodirecționale pot conține 
si elemente grafice, cele multidirecționale conțin  doar informații 

laconice - maxim 4 cuvinte/panou și maxim 2 limbi străine utilizate/
panou.

Panouri de interpretare - sunt amplasate în fața siturilor sau a 
punctelor de observație. Alegerea locului este crucială. Trebuie să 
fie vorba de un punct de unde vizitatorul, citind panoul, poate să  
vadă elementele descrise în panou în maximă siguranță și fără să fie 
deranjat/incomodat. Conținutul panourilor este prioritar grafic, cu 
explicații și cu informații introductive/de context.  Deși se încearcă 
asocierea de panouri pe o singură temă, este de preferat o identificare 
a tuturor temelor potențiale și acoperirea celor mai relevante cu 
panouri amplasate în puncte de interes. 

Infrastructura de vizitare din teren - panouri și săgeți
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Portofoliu de comunicare: Relevanța (grosimea liniilor) și contextul în care sunt utile materialele de comunicare-promovare.

Album Turistic
Hartă de buzunar
Pagină WEB

Ghid turistic
Ghiduri tematice
Postere tematice
Hărți tematice

Pliante generale
Pliante tematice
Kit expoziție
Tricouri
Căni
Postere
Cărți poștale
Suveniruri

Portofoliul de comunicare
Promovare și comunicare înainte, în timpul și după vacanță. Rolul fiecărui tip 
de materiale și importanța sa. Importanța pentru diferitele situații în care se 
găesște turistul este redată prin grosimea liniei corespondente

Povestiri după 
vacanță, cadouri și 
recomandări în 
cercul de apropiați

Promovarea Zonei, 
pregătirea vacanței și 
informarea înainte de 
plecare

MATERIALE MIXTE

MATERIALE DE INFORMARE

MATERIALE DE PROMOVARE

Explorarea zonei, 
descoperirea siturilor și 
atracțiilor locale într-un 
mod plăcurt și eficient



Promovarea (publicitatea), informarea și interpretarea 
(înțelegerea profunzimilor unui spațiu) par să fie foarte 
detașate și în concluzie ar trebui tratate separat. Problema 
cel mai des întânită este lispsa de armonie între mesajele din 
materialele de promovare și cele de informare-interpretare. 
Pentru a evita acest inconvenient este necesar să se intervină și în 
pregătirea portofoliului de promovare, în paralel cu dezvoltarea 
infrastructurii și materialelor de informare și interpretare.

Materiale de promovare - vor fi concepute pe baza temelor 
fundamentale ale brandului. Vor încerca să comunice aceste 
elemente în armonie cu dezvoltarea infrastructurii de vizitare 
corespunzătoare lor. Se va folosi baza de date - nume și slogan, 
fotografie definitorie, cu mai puțin focus pe ilustrații și grafice. O 
altă categorie este reprezentată de elemente personalizate/suveniruri. 
În acest caz, informațiile sunt aproape absente, dar este important 
să fie respectate regulile de brand.

Materiale mixte - sunt cele mai recomandate, în special în primele 
faze de dezvoltare a infrastructurii turistice. Materialele mixte 
trebuie să apeleze la curiozitatea și să folosească caracteristicile 
vizitelor în zonă. Cele mai recomandate abordări sunt de tipul 
„X locuri de vizitat în zona y” sau „Descoperă zona y în X zile”. 
Formatul materialelor trebuie să apeleze la rațiuni practice. 
Exemplele noastre sunt hibride deoarce albumul turistic este parțial 

ghid turistic (informare și interpretare) și parțial album foatografic 
(cadou, suvenir) iar harta de buzunar este hartă turistică (informare, 
orientare) și pliant (promovare) .

Materiale de informare - sunt materialele care ating mult mai 
multă precizie și grad de detaliere a infromației. Ghidurile turistice, 
prin cantitatea de informație, pot fi plicticoase, nu sunt citite 
atent și uneori pot fi neatrăgătoare. Există și tipuri de  ghiduri ce 
trezesc interes: enciclopedii (cu imagini, secțiuni, hărți și ilustrații 
profesionale) sau personale (ce relatează experiențe  și recomandări 
personale de tip jurnal). Ghidurle tematice permit mai multă 
libertate, dar sunt limitate la una sau câteva teme accesibile 
vizitatorilor când deja s-a ajuns la dezvoltarea celei mai mari părți 
din infrastructura turistică  de vizitare prevăzută.

Paginile web sunt utile pentru informare inainte și după vizitarea 
zonei, dar încă nu există acoperire suficient de bună pentru a fi 
folosite și în timpul deplasării pe teren. Plus, o astfel de abordare 
este contrară geoturismului ce încearcă să creeze legături între 
comunități, natură și vizitatori.

Portofoliul de comunicare - soluții ingenioase
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Geoparcurile - zone ce promoveză geoturismul: Repartiție mondială înainte de Ianuarie 2010 
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GGN - Rețeaua Globală a Geoparcurilor UNESCO
O rețea mondială pentru promovarea și deszoltarea geoparcurilor dar și a 
produselor geo-, eco-, și cultural- turistice.



Cele mai importante referințe în geoturism sunt organizații 
care au preluat și dezvoltat abordări proprii ale geoturismului. 
Deoarece este un domeniu nou, există conflicte între diversele 
grupări care dezvoltă produse geoturistice. Încercăm o prezentare 
corectă pentru a vă oferi un context cât mai larg.

Rețeaua Europeană a Geoparcurilor (European Geoparks 
Network - EGN) este organizația europeană cea mai activă pentru 
că dispune de un număr mare de membri (peste 30 de geoparcuri) și 
concentrează numeroase proiecte de inovare și testare a produselor 
geoturistice. 

Recomandăm vizitarea paginilor geoparcurilor, accesibile de pe site-
ul rețelei: www.europeangeoparks.org 

Rețeaua Globală a Geoparcurilor UNESCO (Global Geoparks 
Network - GGN) grupează geoparcurile din Europa și geoparcuri 
din zona Pacifică, cu câțiva membrii din America (Canada, Brazilia). 
Aici sunt geoparcurile cu cea mai înaltă recunoaștere internațională 
(UNESCO) și de asemenea, de aici se încearcă unificarea viziunilor 
asupra geoturismului. 

Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul:  www.globalgeopark.org

Destinațiile durabile recomandate de National Geographic 
(National Geographic Center for Sustainable  Destinations) 
reprezintă zone în care se poate practică geoturism sau forme  de 
turism cu impact redus asupra mediului și cu beneficii pentru 
comunitățile locale, în conformitate cu definițiile folosite 
la începutul acestui material. National Geographic prezintă 
destinațiile evaluate ca respectând criteriile de geoturism pe acest 
site: www.csdimpact.org

Mai multe informații puteți găsi și pe sit-urile:

http://www.travelthekingdom.com/geotourism.php

http://geology.about.com/od/geo_travel/a/091999geotour.htm

http://www.geotourismcanada.com/

http://www.geotourismturkey.com/

Exemple de implementare practică a geoturismului
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6 . 
Sprijin local pentru 

dezvoltare Documente care au servit în elaborarea acestui material ca 
referință, exemple de explicare sau verificări de abordare.



ECHIPA GEOPARCULUI: Geoparcul va propune și va 
implementa proiecte de infrastructură și va asigura contextul de 
dezvoltare durabilă. Interesul administrației este de a conserva și 
dezvolta turistic situri și atracții locale; de a comunica promova teme 
de interes local și de a promova zona la nivel național și internațional.

ANTREPRENORIAT ÎN TURISM: Pentru a putea dezvolta 
turismul este nevoie de amenajările mai sus menționate și de 
activități de promivare, dar fără o infrastructură locală, vizitatorii 
vor fi poveri pentru zonă, ei vizitând zona fără a lăsa beneficii. 
De aceea este nevoie de sprijinul antreprenorilor în turism. De 
asemenea este necesară sprijinirea acestei ințiative de către acești 
antreprenori. Pentru antreprenorii în turism această viziune de 
dezvoltare înseamnă însușirea valorior, siturilor și ofertelor de 
turism și recomandarea lor către vizitatori.

EDUCAȚIE PREUNIVERSITARĂ: Școlile au un rol important 
pentru dezvoltarea turismului în zonă nu doar pentru că pot 
transmite informații rapid și eficient în comunitățile pe care le 
reprezintă ci mai ales pot educa și forma viitori antrepenori.  Școlile 
pot ajuta dezvoltarea turismului folosind acest material pentru 
a informa și educa localnicii în ceea ce înseamnă valorile locale, 
protejarea lor și mai ales folosirea lor în scopuri turistice.

AUTORITĂȚILE LOCALE: Autoritățile locale au cea mai intensă 
relație cu teritoriul, în toate aspectele sale și pot sprijini turismul 
prin respectarea caracterului protejat al unor zone și încurajarea/

reglementarea unui tip de dezvoltare mai puțin agresiv. De asemenea 
autoritățile locale pot devolta și administra situri și trasee turistice 
(sau participa la administrare/monitorizare). Implicarea lor prin 
aderarea la această chartă înseamnă sprijinirea și demararea de 
proiecte de devoltare a infrastructurii turistice dar de asemena și 
monitorizarea/gestionarea acestor elemente de infrastructură.

AUTORITĂȚILE JUDEȚENE: Sprijinul autorităților județene 
este foarte important nu doar sprijinul material și susținerea pentru 
proiecte mai mari cum sunt centrele de vizite interactive ci și prin 
republicarea și promovarea valorilor stabilite prin Chartă la nivel 
național și internațional.

ALTE PĂRȚI INTERESATE: Pe lângă entitățile enumerate mai 
sus, trebuie clar precizat că aceast demers are nevoie și de sprijin 
suplimentar din parte celor interesați. Pentru o cât mai bună plasare 
a rolului pe care aceste părți, cei doritori sunt așteptați cu propuneri 
și sugestii.

Cum poate fi integrat un document de planificare într-o CHARTĂ
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