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Partea 1-a
Prezentare generală şi analiza situaţiei actuale

1.1. Cadrul turistic natural, social-economic şi cultural
Judeţul Gorj dispune de un potenţial turistic diversificat reprezentat printrun cadru natural pitoresc, prin monumente de artă şi arhitectură de mare valoare
artistică, unele dintre ele de interes internaţional, precum şi de un valoros
patrimoniu folcloric şi etnografic.

Această unitate administrativă se găseşte situată în partea de sud-vest a
ţării, în nordul Olteniei, având limite comune cu judeţele Caraş-Severin, Dolj,
Hunedoara, Mehedinţi şi Vâlcea. Ocupă o suprafaţă de 5.602 km2 (2,4 % din
suprafaţa ţării) fiind un judeţ de mărime mijlocie, ce se suprapune aproape în
întregime bazinului hidrografic al cursului mijlociu al Jiului, care străbate
judeţul de la nord la sud.
Din 1998 Judeţul Gorj face parte din Regiunea de Dezvoltare 4 Sud-Vest
Oltenia (conf. Anexă la Legea 315 /2004) (fig. 2). Cele 8 regiuni de dezvoltare
sunt unităţi teritoriale de tip NUTS II, conform clasificării EUROSTAT
(institutul de statistică al UE) şi reprezintă nivelul principal de implementare a
POR (Programul Operaţional Regional) 2007-2013.
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Relieful zonei cuprinde masive montane, zona dealurilor submontane şi o
zonă colinară extinsă în jumătatea sudică a judeţului.
Masivele montane prezente în judeţ fac parte din grupa Carpaţilor
Meridionali. Existenţa unor roci foarte rezistente, granite, şisturi cristaline,
calcare, în zona montană au creat numeroase văi şi culoare extrem de
spectaculoase devenite obiective de interes turistic. În zonă există platouri de
nivelare ce au favorizat dezvoltarea unor localităţi în zona montană şi pot
constitui un avantaj în exploatarea turistică a zonei ca una turistică. Expunerea
sudică a zonei creează cadru favorabil dezvoltării turismului, cu perspective
pentru turismul montan, de agrement şi turismul ecologic în sezonul estival.
Pentru sezonul de iarnă expunerea sudică a masivelor montane constituie un
impediment în păstrarea unui strat de zăpadă suficient pentru practicarea
sporturilor de iarnă, acest lucru fiind posibil, în condiţii de rentabilitate a
activităţii, doar la altitudini de peste 1400-1600 m, în funcţie de masiv.
Munţii Căpăţânii fac parte din grupa muntoasă Parâng-Şureanu, împărţind
cu munţii Parâng faţada sudică a acestei grupe. Cel mai înalt pisc este Vârful
Nedeia, având 2.130 m, acesta fiind situat pe teritoriul judeţului Vâlcea. Spre
sud, limita este poate fi observată clar datorita depresiunii Polovragi. Limita
vestică, spre munţii Parâng, este formată de Olteţ, a cărui vale pătrunde adânc în
inima munţilor până la curmătura Olteţului, lângă creasta principală ce leagă
munţii Căpăţânii de munţii Parâng.
Munţii Parâng cuprinşi între râurile Jiu şi Olteţ, cu orientare vest-est, au
înălţimi maxime de 2519 m în vf. Parângu Mare (Mândra), 2337 m în vf.
Mohoru, 2136 m în vf. Păpuşa. Urmele glaciaţiunii cuaternare se desfăşoară pe o
lungime de 10 km, pe culmea principală Mândra – Mohoru. De aici se desprind
culmi secundare, marcând cel mai complex nucleu glaciar din zonă. Astfel,
numeroasele lacuri glaciare din bazinele superioare ale Jieţului, Lotrului,
Gilortului, măresc valoarea peisagistică a acestei arii montane. Pe latura sudică
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apar roci calcaroase unde s-au dezvoltat cheile Olteţului, Galbenului, peşterile
Polovragi, Muierii, precum şi alte forme carstice mai deosebite (doline, polii,
ş.a.).
Masivul Vâlcan, cu 1945 metri altitudine, în vârful Oslea şi 1681 m în
vârful Straja, reprezintă ramura montană vestică a judeţului şi are o dezvoltare
de la vest la est, fiind punctul de plecare a numeroase râuri pe care s-au înşirat
localităţi încă din vechime. Este recunoscut prin mulţimea peşterilor şi grotelor
atât în bazinul Motru, Tismana, Jaleş cât şi prin celebrele chei ale Sohodolului
înscrise în patrimoniul turistic naţional. Pe plaiurile munţilor Vâlcan se
desfăşoară numeroase nedei şi activităţi populare, cum ar fi cela de la Tismana,
Padeş şi Schela. Încă din vechime masivul a fost intens traversat, înainte de
deschiderea defileului Jiului, aici existând drumuri celebre în trecut precum
„drumul Neamţului”, acestea fiind în continuare drumuri forestiere şi de
circulaţie locală.
Munţii Godeanu se desfăşoară pe o arie îngustă în partea de nord-vest a
judeţului. Culmile muntoase au altitudini medii între 1800-2000 m. Altitudinile
cele mai importante se găsesc în vf. Micuşa – 1824 m, vf. Balmezu – 1456, şi a
vf. Arcanu – 1760 m. Varietatea peisajului este dată de netezimea platformelor
de eroziune, aspectul mai greoi al culmilor, de urme ale eroziunii glaciare.
Rocile calcaroase prezente şi aici au condus la apariţia unor forme carstice
deosebite precum cheile Cernei, cheile Cernişoarei, Peştera cu Corali. Realizarea
complexului hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana a mărit gradul de
accesibilitate turistică în Munţii Vâlcan şi Godeanu.
Munţii Mehedinţi sunt reprezentaţi în judeţul Gorj prin sectorul nordic în
bazinul superior al Văii Motrului, între Valea Motrului Mare şi Valea Brebinei.
Aici se diferenţiază trei zone carstice cu elemente de interes turistic ca: Cheile
Corcoaia şi Ciucevele Cernei. Cel de-al doilea sector al munţilor Mehedinţi este
sectorul estic cu zona carstică a Văii Motrului şi Piatra Mare a Cloşanilor,
masiv înalt de 1420 m, prezentând mai mult interes de cercetare speologică.
Pe teritoriul judeţului se desfăşoară dealurile Subcarpaţilor Getici, cu
două aliniamente de dealuri, cu altitudini medii între 300-600 m. Între ultimele
culmi montane şi primul aliniament de dealuri sunt prezente un şir de depresiuni
submontane mai restrânse ca suprafaţă: Cerna pe râul omonim, Racoviţa pe râul
Tărâia, Polovragi pe râul Olteţ, Baia de fier pe Galbenul, Novaci pe Gilort,
Stăneşti pe Şuşiţa Verde, Bumbeşti-Jiu pe Jiu, Runcu pe Jaleş, Celei pe
Tismana, Padeş pe Motru. După un alt aliniament de dealuri se desfăşoară o arie
depresionară mai largă: Târgu Jiu – Câmpu Mare, o adevărată piaţă de adunare a
apelor.
Aria colinară se continuă spre sud cu dealuri mai scunde, cu structură
monoclină, cu bogate resurse de zăcământ (petrol, gaze, lignit) ce aparţin
Podişului Getic. Acest spaţiu subcarpatic şi de podiş prezintă peisaje mai puţin
atractive, regiunea fiind intens populată, terenurile având în majoritate utilizări
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agricole. Atractive rămân localităţile unde se face simţită existenţa apelor
minerale sau a unor obiective cultural-istorice deosebite.
Reţeaua hidrografică aparţine în majoritate unui singur bazin colector,
Jiul, care adună apele mai multor afluenţi (Sadu, Tismana, Jilţu, Motru, Gilort,
Amaradia, etc.) de pe o suprafaţă de peste 10 mii km2. Excepţie fac extremităţile
NE şi NV ale judeţului, care sunt drenate de cursurile superioare ale Olteţului şi
Cernei. Reţeaua hidrografică este completată de o serie de lacuri majoritatea
antropice.

Apele de adâncime sunt de mai multe tipuri: termale, semi-termale
bicarbonatate, carbogazoase, feruginoase, sulfatate clorurosodice, fiind slab
utilizate în scopuri curative.
Nu există lacuri naturale cu importanţă economică sau turistică
semnificativă. Exista lacuri artificiale rezultate în urma amenajărilor
hidroenergetice (Valea lui Iovan/Cerna, Valea Mare, Vâja, Tg.Jiu, Sambotin)
sau în urma unor activităţi de exploatare a cărbunelui (Beterega, Poiana) sau de
amenajări ale cursurilor de apă (Moi, Peşteana). Din punct de vedere turistic
doar cele rezultate din amenajările hidroenergetice prezintă un oarecare interes
turistic, arhitectura barajelor, luciul mare de apă şi peisajul montan constituind
elemente turistice de atracţie .
În principal clima este temperat continentală, cu o mare varietate de
nuanţe, ca urmare a poziţiei geografice, a circulaţiei atmosferice şi a
componentelor de relief prezente. Ea se caracterizează prin următoarele
particularităţi :
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Radiaţia solară se cifrează la 1225 kcal/ cmc/ an în sud şi scade la 1100
kcal/ cmc/ an în nord. Temperatura medie anuală înregistrează valori diferite de
la nord la sud: 00C pe culmile de peste 2000 m, 3,40C la Staţia meteo Parâng,
10,10C Târgu Jiu; temperaturi ce dau, în general, un confort termic. Temperatura
medie a lunii ianuarie are valori de –5,80C la Staţia meteo Parâng, -90C la peste
2000 m, -2,50C la Târgu Jiu. Temperatura medie a lunii iulie are valori mai
ridicate ca urmare a influenţelor maselor de aer din sud-vestul continentului: 670C la 2000 m, 12,40C la Staţia meteo Parâng, 21,60C la Târgu Jiu. Precipitaţiile
au o distribuţie neuniformă în teritoriu şi scad de la nord la sud astfel: 1200
mm/an la peste 2000 m, 950 mm/an la Staţia meteo Parâng, 865mm/an la
Novaci, 750mm/an la Târgu Jiu, 585 mm /an la Ţânţăreni. Se înregistrează un
maxim în mai-iunie şi altul în noiembrie, luna februarie având cele mai puţine
precipitaţii. Stratul de zăpadă are o repartiţie neuniformă, în zona montană înaltă
la peste 1500 – 1600 m durează 180-200 zile (Parâng, Vâlcan, Godeanu) iar
grosimea lui poate atinge în zonele adăpostite 7-8 m. În zona munţilor mijlocii
durata este doar de 140-150 zile şi scade până în podiş la 60-80 zile/an. Acest
lucru poate permite dezvoltarea sporturilor de iarnă. În anumite zone sezonul
turistic de iarnă poate fi dura din decembrie până în aprilie.
Vânturile dominante, pe culmile înalte sunt cele de nord-vest, iar în
zonele depresionare se face simţită prezenţa maselor de aer din sud şi sud-est de
origine tropicală. Existenţa foehnului pe versanţii sudici ai munţilor produce în
condiţiile unor temperaturi de 00C, declanşarea avalanşelor. În depresiunile
deluroase climatul este de adăpost, calmul atmosferic fiind predominant.
Vegetaţia judeţului Gorj prezintă următoarea etajare pe verticală. Etajul
pajiştilor alpine cuprinde marile înălţimi, culmi calcaroase, abrupturile stâncoase
şi grohotişurile. Aici sunt prezente specii de jnepeni, ienuperi, tufe de afin,
coacăz, smârdar şi multe alte specii ierboase de tipul gramineelor sau al unor
plante cu flori colorate.
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Este domeniul drumeţiei montane prin panoramele pitoreşti ce se desprind
de aici. Etajul pădurilor de conifere se desfăşoară între 1400-1700 m, mai ales
pe versanţii nordici, speciile predominante fiind molidul, bradul. Prezenţa
acestor păduri completează valorile de peisaj şi creează o ionizare negativă a
aerului, benefică în climatoterapie. Etajul pădurilor de foioase acoperă îndeosebi
versanţii sudici unde se găsesc în amestec sau difuz cu exemplare de conifere.
Pe culmile sudice ale Munţilor Parâng şi Vâlcan apar făgetele pure sau pe
alocuri în amestec cu gorun, carpen. Arealul stejăretelor din zona deluroasă s-a
redus foarte mult în favoarea terenurilor agricole.
Un loc aparte îl ocupă prezenţa pe pantele calcaroase adăpostite, însorite a
castanului comestibil (Castanea vesca) asociat uneori cu alunul turcesc, cu specii
mezotermofile, xerotermofile (corn, mojdrean, lemn câinos, dârmox, păducel,
scumpie, liliac sălbatic, etc.). Vegetaţia judeţului Gorj cuprinde aproximativ
2000 de specii din care 110 specii sunt mediteraneene, 13 pontice, 36 balcanice,
26 balcano-dacice ele jucând un rol esenţial în diversificarea formelor de turism
care pot fi practicate în judeţ (drumeţie, recreere şi odihnă, week-end, cunoaştere
ştiinţifică) concomitent sau în cadrul turismului rural.
Fauna judeţului este foarte variată şi bogată. Culmile alpine şi circurile
glaciare adăpostesc capra neagră (Parâng-Găuri, Ghereşul, Roşiile, Slăvei,
Vâlcan-Oslea). În pădurile de foioase şi de amestec specii precum: ursul,
mistreţul, lupul, cerbul, căprioara, pisica sălbatică, dihorul, au o mare valoare
cinegetică. Apar şi unele specii caracteristice faunei mediteraneene: vipera cu
corn, broasca ţestoasă de uscat, adevărate curiozităţi ştiinţifice. Pitorescul
pădurilor din aria montană şi deluroasă este amplificată de un mare număr de
păsări şi insecte, cu rol cinegetic se remarcă cocoşul de munte, ierunca. Numărul
mare de specii cinegetice explică şi cabanele de vânătoare prezente îndeosebi în
Munţii Parâng şi Vâlcan (fond cinegetic 467.400 ha). Apele lacurilor de munte,
atât cele glaciare cât şi cele de baraj sunt bogate în păstrăv şi crap. Cursurile
superioare şi mijlocii ale râurilor Jiu, Jieţ, Gilort, Olteţ sunt unanim considerate
un paradis al pescarilor sportivi prin prezenţa speciilor de păstrăv, mreană,
moioagă, clean, scobar.
La nivelul judeţului Gorj există frumuseţi ale peisajului sau specii
floristice şi faunistice aflate în regim de ocrotire şi care atrag anual numeroşi
turişti. Numărul arealelor protejate natural este destul de mare (54 zone) dar
foarte puţine dintre aceste zone protejate prezintă interes turistic şi permit
desfăşurarea activităţilor de turism. Dintre acestea enumerăm ca importante:
• Cheile Sohodolului – complexă, 20 ha, pe o lungime de 10 km, de
interes peisagistic şi floristic;
• Cheile Corcoaiei – complexă, 10 ha, pe o lungime de 40 km;
• Cheile Olteţului – floristică, 20 ha. Aceste chei, săpate în calcare au şi
mici grote adăpostind circa 400 specii de plante, unele cu caracter de
unicat;
• Peştera Polovragi – speologică, 1 ha, Este celebră prin grota de intrare;
8
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• Peştera Muierii – speologică, 10 ha, cu 4 niveluri carstice, situată în
apropierea Cheilor Galbenului, monument al naturii, amenajat pentru
vizitare (electrificat);
• Pădurea de castani Pocruia – Tismana – floristică, 30,4 ha, unde sunt
prezentate specii de castani comestibili (Castanea vesca, Castanea sativa).
Aceste obiective naturale prin particularităţile lor având mai mult interes
ştiinţific, unele fiind interzise turismului.
Populaţie şi aşezări. Transformările economice care au avut loc la nivelul
judeţului Gorj au determinat mutaţii semnificative în numărul, structura socială
a populaţiei, în repartizarea pe medii, în gradul de ocupare şi structura forţei de
muncă în dispersia ei pe teritoriu. Conform datelor recensământului populaţiei
din anul 2002 populaţia totală se cifra la 397. 927 locuitori iar pentru anul 2006
numărul populaţiei cu statut legal de reşedinţă in Gorj era de 384837 locuitori,
cu o scădere continuă evidentă faţă de 1992 când au fost înregistraţi 401.021
locuitori. Din totalul populaţiei 42,7% se regăsesc în mediul urban iar 57,3% în
mediul rural.
Din numărul total: 189.500 (49,2 %) locuitori reprezintă sexul masculin
iar 195.337 (50,8 %) de sex feminin; pe medii de locuire 180.432 (46,9 %) sunt
în mediul urban şi 204.405 (53,1 %) în cel rural. Sporul natural la mia de
locuitori este de 1,3 faţă de media pe ţară negativă. Pe grupe de vârstă ponderea
de peste 45 % a populaţiei între 20-59 ani exprimă potenţialul de forţă de muncă
al judeţului.
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Densitatea populaţiei în judeţul Gorj are o medie de 71 locuitori/km2.
Resedinta se află în municipiul Tg-Jiu, existând alte 8 oraşe - Bumbesti-Jiu,
Motru, Novaci, Rovinari, Târgu Cărbuneşti, Ţicleni, Turceni, Tismana şi 64 de
comune.
La nivelul judeţului Gorj există sate care întrunesc reale condiţii de deveni
sate turistice: Polovragi, Tismana, Baia de Fier, Runcu ş.a., localităţi
recunoscute pentru frumuseţea cadrului natural în care se află şi valorile
etnoculturale şi folclorice pe care le-au păstrat din generaţie în generaţie.
În câteva comune ale judeţului au existat centre artizanale cu tradiţie care
şi-au pierdut importanţa în ultimii 15 ani şi care pot fi revigorate prin implicarea
nucleelor de meşteri populari care mai produc articole tradiţionale: Tismanaţesături, Pocruia-ţesături, Câlni-Găleşoaia-olărit, Padeş, Polovragi, Baia de Fierîmpletituri, Teleşti-obiecte casnice din lemn.
Reţeaua de transport a judeţului Gorj este de tip feroviar şi rutier.
Reţeaua feroviară are o lungime de 236 km, în totalitate în regim normal 1 ;
tronsonul de cale ferată de pe teritoriul judeţului face legătura dintre 2
magistrale feroviare Bucureşti – Craiova – Timişoara şi Bucureşti – Braşov –
Arad, prin tronsonul Filiaşi – Târgu Jiu – Petroşani – Simeria. O altă cale ferată
Târgu Jiu – Rovinari – Turceni străbate vestul judeţului şi accede magistrala
Bucureşti – Timişoara.
Reţeaua rutieră însumează 2.199 km din care doar 610 km sunt
modernizaţi; drumurile naţionale cuprind 356 km. Teritoriul judeţului este
traversat de E 79 (DN 66): Oradea – Beiuş – Deva – Petroşani – Târgu Jiu –
Filiaşi – Craiova – Calafat, cu o lungime totală de 535,4 km. Un alt drum
naţional important este DN 67, cu desfăşurare între municipiul Rm. Vâlcea –
Horezu (jud. Vâlcea) – Târgu Jiu – Motru (jud. Gorj) – Drobeta Turnu Severin
(jud. Mehedinţi), cu o lungime totală de 200 km şi străbate cel mai pitoresc
sector al judeţului şi de o mare bogăţie etnoculturală. Alte drumuri naţionale
secundare (67 B, 67 C, 67 D) fac legătura între principalele localităţi ale
judeţului şi judeţele învecinate:
- drumul naţional 67 B: Târgu Jiu – Târgu Cărbuneşti – Hurezani –
Grădiştea (jud. Vâlcea) – Drăgăşani (jud. Vâlcea);
- drumul naţional 67 C: Târgu Jiu – Novaci – Sebeş (jud. Alba) –
transalpina;
- drumul naţional 67 D: Târgu Jiu – Hobiţa – Baia de Aramă (jud.
Mehedinţi), o ramificaţie spre nord la Tismana, şi alta către sud la
Motru. Din punct de vedere turistic DC 137: Runcu – Valea Sohodolului
– Valea de Peşti (jud. Hunedoara) este un traseu transcarpatic
nemodernizat, de un pitoresc aparte.

1
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În restul judeţului circulaţia se realizează printr-o amplă reţea de drumuri
judeţene şi comunale care asigură legătura cu multe localităţi de interes turistic:
- DJ 673: Apa Neagră – Padeş – Cloşani – Valea Mare (lacul omonim de
pe râul Motru);
- DJ 663: Tismana – Gornoviţa – Peştişani, localităţi cunoscute pentru
valenţele lor etnofolclorice;
- DJ 678A: Poienari – Baia de Fier – Peştera Muierii – Valea Galbenului;
- DC 139: Runcu – Dobriţa – Leleşti – Suşiţa Verde, unde localităţile
amintite au păstrat numeroase elemente etnofolclorice.
1.2.Punctele forte si slabe, oportunităţi şi ameninţări ale judeţului
Gorj ca destinaţie turistică (Analiza SWOT)
A. Punctele forte ale judeţului Gorj ca destinaţie turistică
•
•
•
•

A1.Geografie si mediu
Biodiversitatea zonelor geografice (zone montane, depresionare, colinare);
Zonele naturale protejate, parcurile naţionale, rezervaţiile naturale şi
monumentele naturii oferă posibilităţi de turism şi agrement de week-end;
Munţii Carpaţi (munţii Godeanu, Vâlcan, Parâng, Mehedinţi,Căpăţânii,);
trasee montane marcate în întreaga zonă montană, practicabile şi pentru
cicloturism;
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Reţea bogată de râuri;
Număr mare de peşteri - peste 2000 reprezentând circa 1/6 din potenţialul
speologic al României;
Diversitatea florei si faunei, unele dintre ele specii unice pentru România;
Fond cinegetic şi piscicol bogat;
Izvoarele de ape minerale cu potenţial balnear;
Climat temperat continental cu influenţe submediteraneene;
Zonă cu atractivitate turistică, în special pe plan intern şi mai puţin
internaţional, oferind condiţii favorabile pentru practicarea unei game variate
de forme de turism: drumeţie, alpinism, speologie, rafting, turism de
aventura, turism auto, sporturi de iarnă şi de vară, odihnă de scurtă şi lungă
durată, tabere de copii şi tineret, tratament balnear etc;
A2. Cultură si patrimoniu cultural
Diversitatea obiectivelor de patrimoniu;
Aşezări rurale în care se poate experimenta stilul de viaţă tradiţional;
Muzee – pe diverse tematici;
Gamă largă de sărbători populare, festivaluri de tradiţii şi folclor;
Legende;

A3. Infrastructură, transport si comunicaţii
Reţea bună de comunicaţii (telefon, radio, GSM, satelit);
Reţea feroviară mare;
Reţea de drumuri amplă, cu numeroase legături cu puncte de trecere a
frontierei;
Furnizarea energiei electrice pentru aproape întreg teritoriul;
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•

structuri de cazare variate: pensiuni, cabane, popasuri turistice, campinguri,
vile, hoteluri de la 1 stea la 3 stele;

•

existenţa unor unităţi de prestări-servicii diversificate (bănci, bancomate,
benzinării, spălătorii, ateliere de reparaţii auto, ş.a.);

•
•
•
•

A4. Resurse umane
Zonă cu oameni primitori si cu ospitalitate tradiţională;
Populaţie tânără cu abilităţi lingvistice, ce oferă un potenţial pentru resursele
umane din turism;
Cursuri de turism asigurate de către instituţii de învăţământ superior
(Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu);
Numeroase agenţii turoperatoare sau detailişti;

A5 Cadrul legal si organizarea
• Sistemul de autorizare a activităţii turistice şi a furnizorilor de servicii
turistice este funcţional;
A6. Marketing si Promovare
• Studii şi promovare la nivel naţional pe baza cărora se pot dezvolta
programele de promovare a judeţului;
• Pagini web de promovare a Gorjului;
• Marcă de turism neînregistrată dar existentă, ce atrage turiştii în GorjBrâncuşi;
A7. Altele
• Interes al investitorilor locali în dezvoltarea turismului;
13
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•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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B. Punctele slabe ale judeţului Gorj ca destinaţie turistică
B1. Geografie si mediu
Poluarea industrială (minerit, termocentrale, petrol şi gaze, industria
cauciucului ş.a.);
Unităţi industriale în activitate sau dezafectate şi poluante cu un impact
vizual negativ;
Activitate de colectare, reciclare a deşeurilor, ecologizarea zonelor şi
refacerea cadrului naturală slab dezvoltate;
Poluarea râurilor şi lacurilor (râul Jiu);
Eroziunea şi poluarea zonelor de versant cu efect asupra căilor de acces rutier
(defileul Jiului);
Slabă implementare a legislaţiei de mediu ca urmare a lipsei resurselor
umane si materiale (evitare poluării cu deşeuri, distrugerea fondului
forestier);
Ofertă restrânsă pentru agrement; Lipsa spaţiilor de agrement în zonele
împădurite;
B2. Cultură si patrimoniu cultural
Starea de degradare a numeroase clădiri şi monumente istorice;
Legislaţia naţională privind conservarea clădirilor şi păstrarea
caracteristicilor arhitecturale nu este implementată;
Calitatea prezentării şi traducerii în muzee sau puncte turistice este, în
general, de slabă calitate;
Neincluderea în activităţi turistice a tradiţiilor locale şi folclorului;
Ofertă slabă şi nediversificată a suvenir-urilor;
B3. Infrastructură, transport si comunicaţii
Inexistenţa unui aeroport sau heliport local şi distanţe relativ mari până la
facilităţi de acest tip.
Slaba dotare a autogărilor şi a staţiilor auto pe trasee;
Poziţia judeţului în afara nodurilor de transport feroviar, rutier şi aerian
naţionale şi europene şi pentru a facilita dezvoltarea turismului;
Calitatea slabă a trenurilor, autobuzelor şi a altor mijloace de transport în
comun;
Infrastructura deficitară, calitatea slabă a drumurilor (drumuri inadecvate şi
prost întreţinute), lipsa unor căi de acces descurajează turiştii potenţiali;
Lipsa autostrăzilor şi drumuri trans-europene nefinalizate (E79); Lipsa unei
autostrăzi reduce mult numărul de turişti, care preferă alte trasee mai
accesibile în România;
Lipsa indicatoarelor turistice la obiectivele şi atracţiile turistice – indicatoare
turistice convenţionale internaţionale de culoare maro;
Acces limitat pentru persoanele cu dizabilităţi la numeroase hoteluri şi puncte
de atracţie turistică;
Locuri de campare pentru corturi şi rulote auto, inexistente;

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI GORJ

Dotări edilitare (oficii bancare, postă, schimb valutar, ş.a.) insuficiente sau
depăşite în localităţile turistice;
• Lipsa sau capacitatea insuficientă a parcărilor auto şi a grupurilor sanitare în
zone cu obiective turistice sau pe traseele de circulaţie;
• Slabă dezvoltare şi repartiţie în teren a centrelor de informare turistică (târguJiu, Rânca);
• Lipsa unor centre şi săli de conferinţe;
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

B4. Resurse umane
Conştientizarea slabă a importanţei turismului pentru economie;
Nivel de salarizare neatractiv, care stimulează migraţia forţei de muncă în
afara judeţului şi din industria hotelieră;
Pregătirea profesională din sectorul hotelier nu corespunde întocmai nevoilor
angajatorilor;
Lipsa cursurilor de pregătire profesională în teritoriu (centru de formare
profesională în turism-în constituire la nivelul Universităţii „Constantin
Brâncuşi” din Tg-Jiu);
Educaţia insuficientă în scoli în domeniul protecţiei mediului şi a turismului;
Slaba conştientizare a oportunităţilor şi a potenţialului de dezvoltare a
carierei în industria turismului;
B5. Cadrul legal si organizarea
Lipsa planurilor de dezvoltare turistică integrată a oraşelor şi localităţilor
turistice/staţiunilor;
Întârzieri în soluţionarea problemelor juridice privind proprietatea asupra
terenurilor şi a proprietăţilor imobiliare care limitează dezvoltarea;
Lipsa unor priorităţi de investiţie în turism şi infrastructură de transport şi
circulaţie turistică;
Lipsa unor structuri asociative între operatorii din turism locali;
Lipsa unor parteneriate public-private în scopul dezvoltării turistice;

B6. Marketing si Promovare
• Necesitatea dezvoltării unei imagini mai puternice, pozitive a judeţului Gorj
şi a Olteniei, la nivel naţional şi în străinătate, ca destinaţie turistică;
• Insuficienta utilizare a mijloacelor informatice şi a internetului pentru
informare, marketing şi rezervare; Promovarea insuficientă a potenţialului
turistic, cauzată de neimplicarea operatorilor de turism din judeţ în
dezvoltarea şi promovarea pe piaţa turistică naţională şi internaţională a unor
programe turistice specifice judeţului Gorj. Pe piaţa turistică a fost
identificat doar un singur program turistic specific Gorjului, singurul realizat
după anul 1990, programul “Romania Gorj Adventure” care a fost conceput
în condiţii foarte bune, promovat corespunzător (târguri de turism, pagină

15

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI GORJ

•
•
•
•
•
•

•

•
•

web, materiale de informare tipărite) şi o singură pagina web www.gorjturism.eu (www.gorj-turism.ro) , aparţinand C.J.Gorj /Salvamont;
Lipsa unei mărci de regiune-Oltenia;
Lipsa investiţiilor statului sau autorităţilor locale în dezvoltarea si
promovarea obiectivelor culturale–muzee, monumente etc.;
Lipsa unei baze de date a festivalurilor şi a evenimentelor culturale care să
permită o promovare eficientă pentru turişti (interni si străini);
Lipsa unui plan de marketing oficial al destinaţiilor turistice la nivelul
judeţului şi a regiunii Oltenia;
Cercetarea insuficientă a pieţei prin studii periodice;
Reţea necoordonată de centre de informare turistică în Gorj şi Oltenia care să
ofere servicii la diferite niveluri; Lipsa unui Centru de informare turistică în
Târgu-Jiu şi în principalele locaţii turistice. Cele două încercări de realizare a
unor centre de informare turistică iniţiate de către Consiliul Judeţean Gorj, la
Târgu-Jiu şi Rânca, în sediile Salvamont nu pot funcţiona la nivelul cerut
unui astfel de centru, întrucât nu se află în punctele de aflux turistic maxim,
nu au materiale de promovare turistică ale operatorilor din domeniu
(operatorii din Gorj nu pun la dispoziţia centrelor astfel de materiale pentru
că nu au, le editează în cantităţi foarte mici şi în condiţii grafice neatractive).
Singurele materiale oferite sunt pliantul „Turism in Gorj“ – editat de C.J.Gorj
/Salvamont şi pliantul „Gorj Aventura“ editat de un touroperator local. În
lipsa unor materiale de promovare cele două centre şi-au axat activitatea
numai pe informare directă (telefon, email), majoritatea informaţiilor
solicitate fiind cu cele cu specific montan, posibilităţi de cazare, starea
vremii, starea pârtiilor de schi;
Colaborare redusă a sectorului public/privat pe probleme de marketing; Slaba
informare, motivaţia insuficientă şi lipsa de încredere a populaţiei (în special
în mediul rural) cu privire la valorificarea potenţialului turistic şi la creditele
pentru investiţii în turism de care ar putea beneficia;
Materiale de promovare insuficiente sau de slabă calitate;
Participări slabe la târgurilor de profil;

B7. Altele
Numărul mic de hoteluri/ capacitate mică de cazare;
Insuficienta valorificare a bazei materiale şi a logisticii etc.;
Majoritatea restaurantelor din zonă prezintă doar un meniu în limba
română;
C. Oportunităţi
• Dezvoltarea cooperării regionale în domeniul turismului şi crearea unui pol
turistic care să ofere alternative pe piaţa turistică : Mânăstirile Olteniei vs.
mânăstirile Moldovei , schi Gorj vs. Hunedoara, schi Gorj vs. Sibiu sau schi
în Gorj/Hunedoara vs. Valea Prahovei;
16
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•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Perspective de colaborare pe probleme specifice (consultanţă, transfer de
know-how, ridicarea calităţii serviciilor) în cadrul creat de ARE (Adunarea
Regiunilor Europei);
Stabilirea de parteneriate şi derularea de proiecte cu oraşe şi provincii din alte
ţări: Italia, Franţa, Turcia;
Dezvoltarea pe termen lung a turismului de afaceri, dar şi a celorlalte forme
de turism (turismul cultural şi de agrement, turismul de tranzit, agroturismul
şi turismul ecologic etc.); Dezvoltarea municipiului Tg.Jiu, ca un centru de
afaceri şi de investiţii, oferă premiza dezvoltării turismului în întreg judeţul
(atât prin creşterea numărului de vizitatori, cât şi prin creşterea investiţiilor);
Abordarea unor concepte şi strategii de dezvoltare turistică regională,
proiecte comune în cadrul Regiunii de dezvoltare 4 Sud-Vest (Gorj, Vâlcea,
Mehedinţi, Olt, Dolj);
Valorificarea superioară a potenţialului turistic, amenajarea unor zone de
agrement, înfrumuseţarea imaginii localităţilor judeţului etc., reprezintă
oportunităţi care pot fi exploatate de factorii interesaţi de dezvoltarea
turismului local;
Oportunitatea finanţării interne şi externe a programelor în care turismul este
domeniu ţintă;
Participarea la târguri de turism naţionale şi internaţionale - Bucureşti,
Budapesta, Viena, Berlin;
Interes crescut pentru domeniul turismului din partea ONG-urilor locale;
Buna relaţionare instituţională: Consiliul Judeţean, Primăria Tg.Jiu,
Prefectura Gorj, Consilii Locale;
D. Ameninţări
Vecinătatea / concurenţa judeţelor cu potenţial turistic bine dezvoltat şi
valorificat (Vâlcea, Hunedoara)
Degradarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
Pierderea tradiţiilor şi obiceiurilor în zona rurală;
Poluare culturală, amploarea fenomenului kitch;
Depopularea satelor şi migrarea tinerilor la oraş;
Nivel scăzut de trai al unui segment important al populaţiei;
Nerespectarea reglementărilor legale care are ca rezultat afectarea mediului, a
zonelor protejate, a fondului silvic, poluarea apelor;
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Partea a 2-a
Studiul de oportunitate

2.1. Resurse turistice
2.1.1. Arealele de concentrare a valorilor turistice
Din examinarea întregului potenţial turistic se detaşează câteva
concentrări de atracţii şi obiective turistice majore care vor determina şi
direcţiile de dezvoltare a turismului în judeţ:
– arealul turistic Vâlcan-Motru;
– arealul turistic Parâng-Olteţ;
– arealul turistic Târgu-Jiu;
– arealul turistic Dealurile Getice.
Arealul Vâlcan-Motru se găseşte situat în partea centrală şi de vest a
judeţului şi cuprinde o concentrare şi diversitate deosebită de obiective turistice,
atât în aria deluroasă şi depresionară subcarpatică cât şi în cea montană dintre
Jiu şi Motru şi ramurile montane Vâlcan, Mehedinţi, Godeanu. Se impune prin
aspecte peisagistice de o mare diversitate şi frumuseţe atât în dealurile
subcarpatice cât şi în munţi.
Potenţialul turistic al zonei este reprezentat de obiective istorice şi
religioase, manifestări culturale şi sărbători tradiţionale, trasee turistice montane,
zone de practicare a sporturilor montane, vânătoare şi pescuit. Versanţii sudici ai
munţilor Vâlcan deţin potenţial schiabil nevalorificat în partea de nord a văii
Şuşiţa la sud de vârful Straja. Prezenţa reliefului carstic cu numeroase chei şi
peşteri - Cheile Corcoaia,Cheile Motrului, Cheile Sohodolului, Cheile Suşiţei
Verzi, peştera Motru Sec, peştera Cloşani, peştera Cioaca cu Brebenei, peştera
Gura Plaiului şi existenţa pădurilor de castan comestibil şi liliac sălbatic de la
Pocruia,Tismana, Peştişani, Leleşti conferă acestui sector un specific aparte al
peisajelor
În regiune există prezenţa a două tipuri de bioclimat benefice activităţilor
turistice: unul tonic şi stimulent în zona montană, celălalt de cruţare, sedativ
specific unităţilor colinare şi depresionare.
Prezenţa lacurilor antropice de pe valea Cernei (valea lui Iovan), Motrului
(Valea Mare), valea Bistriţei (lacul Vâja, Clocotis), cu un fond piscicol
important, păstrăvării la Tismana, Arcani şi Runcu şi important fond cinegetic în
aria munţilor Vâlcan şi a Subcarpaţilor Getici reprezintă alte puncte de atracţie
ale zonei.
Din rândul obiectivelor antropice se remarcă: mânăstirea Tismana,
schiturile Cioclovina de Jos şi Cioclovina de Sus, Mânăstirea Lainici şi schitul
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Locurele, mănăstirea Vişina, monumentul Proclamaţiei de la Padeş, casa
memorială Constantin Brâncuşi şi expoziţia de sculptură de la Hobiţa,
monumentul lui Mihai Viteazu de la Schela, biserice de lemn şi de zid cu
valoare de patrimoniu.
În zonă mai există mici nuclee în care se practică vechi meşteşuguri ale
artei şi creaţiei populare: Tismana-ţesături, Găleşoaia şi Glogova-olărit, Teleştiprelucrarea obiectelor casnice din lemn. La acestea se adaugă prezenţa unor
muzee sau colecţii etnografice săteşti Leleşti, Arcani, Tismana, Dobriţa, etc.
De asemenea foarte interesante şi atractive sunt zonele cu conace de plai,
plaiul Tismana, plaiul Mare, plaiul Motrului Sec.
Accesul în zonă se desfăşoară pe DN 67 şi pe alte drumuri judeţene
modernizate.
Formele de turism care se pot practica în acest areal sunt: turismul
montan, speologie sportivă, alpinism şi escaladă, pescuit sportiv şi vânătoare,
turism cultural (etnografic, ştiinţific, ecologic, religios), turism itinerant şi de
tranzit.
Arealul turistic Parâng-Olteţ se circumscrie zonei montane şi sectorului
subcarpatic de la est de râul Jiu. Se individualizează prin versanţii sudici ai
munţilor Parâng şi Căpăţânii cu peisaje de mare atractivitate şi forme de relief
dintre cele mai pitoreşti şi interesante sub aspect ştiinţific, estetic sau prin
practicarea unor forme de turism.
Forme carstice spectaculoase: abrupturi calcaroase Cheile Olteţului,
Cheile Galbenului şi Gilortului), peşteri (Polovragi, Muierilor etc.), se constituie
ca o atracţie naturală de bază a zonei.
Domeniul schiabil este dezvoltat doar în zona Rânca-Corneşu Mare, la
peste 1600 m cu mari posibilităţi de dezvoltare către golul alpin până la circa
2200m. De asemenea domenii schiabile se pot dezvolta şi în zona sudică a
vârfului Parâng către valea Polatiştea şi în zona vârful Molidviş.
Alpinismul se poate practica în Cheile Olteţului, Galbenului, unde există
peste 50 de trasee de alpinism şi escaladă omologate.
Prezenţa apelor minerale au permis dezvoltarea staţiunii balneoclimatice
de interes regional şi local Săcelu.

În acest areal există un bioclimat tonic montan şi unul de cruţare, sedativ
specific ariei deluroase, amândouă favorabile practicării turismului pe tot
parcursul anului;
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Existenţa unor importante areale împădurite ce deţin un fond cinegetic
deosebit de valoros pentru practicarea vânătorii sportive completează potenţialul
turistic natural al zonei.
Dintre aceste obiectivele culturale se detaşează în mod deosebit
mănăstirile Polovragi şi Crasna monumente de artă feudală, biserici de lemn şi
de zid, casa memorială Maria Lătăreţu etc.
Accesibilitatea, în cadrul acestei zone turistice, se realizează prin DN 66
şi DN 67, cu punctul de pornire, din municipiul Târgu Jiu.
Formele de turism specifice acestui areal sunt: turism montan pentru
drumeţie, turism balnear, sporturi de iarnă, turism speologic, alpinism, turism
cultural, de tranzit, turism de sfârşit de săptămână.
Arealul turistic Târgu-Jiu
Din rândul obiectivelor antropice se remarcă complexul sculptural
Constantin Brâncuşi din municipiul Târgu Jiu, Casa Memorială Ecaterina
Teodoroiu – Târgu Jiu, un număr important de case şi biserici vechi, cu statut de
monumente de arhitectură în oraşul Târgu Jiu, muzeu judeţean cu secţii diverse,
muzeu de arhitectură populară de la Curtişoara.

Coloana Infinitului

Poarta Sărutului - detaliu

Formele de turism specifice arealului Târgu-Jiu sunt reprezentate prin
turismul de afaceri şi în interes de serviciu, turismul cultural (etnografic,
ştiinţific) şi turismul de tranzit.
Arealul turistic Dealurile Getice ocupă dealurile de podiş, la sud de linia
Rovinari – Tg. Cărbuneşti – Albeni, areal deluros, fragmentat de afluenţii Jiului
20
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în platforme suspendate, deasupra văilor, la altitudini de 300 – 500 m. Aici se
găsesc peisaje mai puţin atractive, climatul este blând iar suprafeţele împădurite
sunt reduse în favoarea terenurilor agricole. În schimb, localităţile rurale au
arhitectură specifică şi deţin interesante obiective cultural-istorice şi tradiţii
etnofolclorice. Se remarcă, printre: peisaje deluroase, atractive cu păduri de
stejar sau plantaţii pomico-viticole, păşuni şi fâneţe, ape minerale de zăcământ
clorurato-sodice şi sulfuroase la Ţicleni, fond etnocultural în aproape toate
localităţile, dar precumpănitor la Borăscu, Aninoasa, Bărbăteşti unde se află
muzee etnografice săteşti – Bărbăteşti, Borăscu, Vladimir, casa memorială la
Vladimir (a pandurului Tudor Vladimirescu) şi de tip culă la Aninoasa, biserici
din secolele XVIII şi XIX, multe de lemn, monumente istorice şi de arhitectură.
Accesibilitatea se bazează pe drumurile judeţene modernizate ce se
racordează la cele naţionale şi europene.
Formele de turism care se pot desfăşura în acest areal sunt următoarele:
turism de odihnă şi recreere, itinerant cu valenţe culturale, tranzit şi de sfârşit de
săptămână.
2.1.2. Principalele locaţii cu potenţial turistic
Analiza zonelor turistice cuprinse în cele patru areale turistice ale
judeţului Gorj evidenţiază specificul general al acestora pe baza căruia au fost
considerate zone omogene. Fiecare zonă are atribuit câte un calificativ pentru
potenţial şi integrare turistică pe o scară de la unu la cinci, scară stabilită în urma
discuţiilor cu reprezentanţi din industria turistică.
Caracteristici ale nivelelor turistice
tabel 2.1.1.

Nivel 5
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1

Potenţial turistic
Internaţional
European
Naţional
Regional
Local

Integrare turistică
Internaţională
Europeană
Naţională
Regională
Locală

Zona turistică Cerna este situată pe teritoriul judeţului Gorj, în partea de
nord vest, unde se află izvoarele şi lacul de acumulare al râului Cerna. Această
zonă deţine obiective turistice naturale şi antropice importante, dar mai greu
accesibile (130 km de Târgu Jiu) şi numai pe DN 67 (Târgu Jiu – Drobeta
Turnu-Severin), DN 6 (Drobeta Turnu-Severin – Băile Herculane), DN 67 D
(Băile Herculane – Valea Cernei). Se evidenţiază prin peisaje alpine, montane,
carstice deosebit de pitoreşti cum ar fi cheile Corcoaiei şi Ciucevele Cernei de
mare spectaculozitate, forme carstice atractive (peşteri, abrupturi, hornuri cu
grohotişuri şi s.a.).
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Gradul înalt de împădurire, pantele accentuate fac ca domeniul schiabil să
fie redus. Alpinismul se poate practica pe pereţii înalţi ai „cheilor” amintite.
Climatul este montan tonic şi stimulent, fără aspecte negative care să influenţeze
activităţile turistice. Fondul piscicol şi cinegetic este deosebit de bogat (urs,
mistreţ, păstrăv). Lacul de acumulare Valea lui Iovan poate fi valorificat prin
agrement nautic şi pescuit sportiv.
Posibilităţi de cazare, limitate, există la Complexul turistic Cerna Sat.
Aceste atracţii turistice vot fi puse mai bine odată cu modernizarea DN 66 A
care face legătura între Petroşani – Băile Herculane, pe văile Jiul de Vest şi
Cerna.
Formele de turism practicabile în acest areal sunt: turismul montan, de
recreere şi odihnă, speologic, alpinism, cunoaştere ştiinţifică, pescuit şi
vânătoare sportivă, agroturism.
Ca potenţial turistic zona se află situată pe nivelul 3(din 5). Ca
integrare turistică, conform opiniei specialiştilor, zona se află situată pe
nivelul 1(din 5).
Zona Văii Motrului şi Motrului Sec localizată în Piatra Mare a
Cloşanilor, în împrejurimile vârfului Munţilor Mehedinţi, masiv înalt de 1420
m. este caracterizată printr-un peisaj deosebit de atractiv şi o multitudine de
fenomene crstice. prezentând mai puţin interes speoturistic.

În satul Cloşani există peştera cu acelaşi nume, peşteră formată din două
galerii fosile, totalizând 1100 m. lungime. Prin varietatea şi bogăţia
formaţiunilor sale, Peştera Cloşani este cea mai frumoasă şi interesantă din
această zonă. Vizitarea ei se face numai cu aprobare din partea Institutului de
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Cercetări Speologice „Emil Racoviţă” din Bucureşti, peştera fiind declarată
rezervaţie pentru cercetări;
Zona deţine alte încă 3 peşteri, Lazului, Martel şi Cioaca cu Brebenei,
însă acestea sunt localizate în zone mai greu accesibile iar accesul în interior
este foarte dificil. Acest specific face ca posibilitatea de a fi introduse în
circuitul turistic să fie extrem de redusă şi doar cu investiţii specifice în
condiţiile declarării zonei ca una pentru turism speologic.
Din punct de vedere al turismului ecologic, zona dispune şi de o
rezervaţie mixtă-Piatra Cloşanilor, cu rol peisagistic şi una forestieră-Pădurea
Gorganu, ambele putând favoriza dezvoltarea în apropiere a unor complexe
turistice.
De asemenea lacul hidroenergetic Valea Mare constituie un avantaj major
pentru dezvoltarea în zonă a unor dotări pentru agrement, pescuit şi activităţi
sportive cu accent pe turismul pentru relaxare şi odihnă.
Valea Motrului cuprinde, de asemenea, obiective turistice antropice, ca
expresie a unei istorii şi tradiţii vechi. Localitatea Padeş situată în Munţii
Vâlcan, spre deosebire de zona Cloşani situată în Munţii Mehedinţi, reprezintă
principalul centru al zonei pentru turism cultural, istoric şi religios. Padeş este
localitatea de unde a pornit revoluţia modernă de la 1821, constituind astfel un
interes major pentru cei fascinaţi de mituri istorice. Dezvoltarea în zonă a
turismului cultural poate fi realizată doar prin stimularea mitului Tudor
Vladimirescu, personaj puţin cunoscut dar de care sunt legate multe legende.
Construirea unui scenariu istoric care să includă costumaţii ale pandurilor,
spectacole care să evoce momentul 1821 dar şi legendele, vânzări de suveniruri,
pot aduce zonei încasări bune din această formă de turism. Toate acestea pot fi
dezvoltate în zona monumentului de la Padeş, în platoul de pe stânga Motrului Câmpia Soarelui, de pe ultimele culmi ale Carpaţilor, la ieşirea râului din cheile
săpate în Piatra Cloşanilor. Monumentul, conceput de arhitectul State Baloşin în
1921, nu poate constitui un obiectiv turistic în sine atâta timp cât nu este
valorizat prin acţiunile prezentate anterior. Dimensiunile foarte mari ale
piramidei cu laturi de 10 m. şi înălţimea de 9,5 m, pot valoriza foarte mult
activităţile de turism istoric.
Manifestarea culturală de la începutul lunii iunie, muzeul de artă
tradiţională din satul Călugăreni şi biserica din Padeş pot completa resursele
pentru turismul cultural, însă nu ca resurse principale.
Un alt avantaj este păstrarea unor meşteşuguri legate de prelucrarea
lemnului şi creşterea animalelor.
Posibilităţile de cazare sunt reduse pentru zona iar accesul este dificil iar
posibilităţile de informare puţine.
Ca potenţial turistic zona se află situată pe nivelul 3(din 5). Ca
integrare turistică, conform opiniei specialiştilor, zona se află situată pe
nivelul 1(din 5).
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Zona carstică Tismana-Pocruia. Zona se constituie ca una turistică încă
din anii 80 ai secolului trecut când localitatea Tismana a fost declarată localitate
turistică rurală.
Din punct de vedere al resurselor turistice naturale zona grupează în
limitele turistice ale Munţilor Vâlcan, zona montană Oslea-Păltiniş şi platoul
carstic din zona Tismana- Pocruia.
În platoul Tismana-Pocruia întâlnim o succesiune de rezervaţii naturale şi
ştiinţifice. Pe raza comunei Tismana, la altitudinea de 350 - 600 m, se află, pe o
suprafaţă de circa 60 ha, o rezervaţie de castani comestibili ce reprezintă o insulă
de vegetaţie submediteraneană. Fondul forestier şi peisagistic bogat este
completat de Dumbrava Tismana, rezervaţia Cioclovina, Cotul cu aluni, Cornetu
Pocruiei şi Izvoarele Izvarnei. În zona satelor Pocruia şi Tismana cresc iasomia,
mojdreanul, liliacul sălbatic, toate de origine sudică, elemente floristice de
interes pentru perioada de primăvară. În această zonă de platou poate fi extins
turismul pentru drumeţie şi agrement. Astfel, ca perspective ar fi de dorit o
dezvoltare a unui complex turistic, în afara vetrei satelor Tismana şi Pocruia, pe
platoul dintre cele două localităţi.
Zona montană Oslea-Paltinişul poate fi considerată o zonă ideală pentru
drumeţie montană şi turism sportiv, având accesibilitate bună.
Tismana este de asemenea locul unde apar mai multe peşteri, urmare a
petrografiei regiunii şi a liniilor de abrupturi spre care se pot realiza deschideri
laterale. Interesantă este Peştera Tismana, cunoscută sub denumirea de "Peştera
Tezaurului", din apropierea mănăstirii Tismana, peşteră din care ţâşneşte un
şuvoi de apă ce formează o cădere de 50 m. înălţime. In acest moment peştera
este importantă din punct de vedere hidrologic şi biospeologic. Popularizarea
legendelor legate de tezaurul adăpostit în această peşteră şi deschiderea ei spre
vizitare pot duce la obţinerea de venituri de la acest obiectiv turistic.
De asemenea, mai există, pe valea Tismana, încă două peşteri în Piatra
Pocruia care nu sunt intrate în circuitul turistic, fiind amplasate în zona înaltă.
Spre est platoul Topeşti-Vâlcele ascunde mai multe peşteri între care cea de la
Gura Plaiului este cea mai importantă.
Întreg bazinul hidrografic al râului Tismana însumează 20 de peşteri de
diverse forme şi aspecte. Pentru dezvoltarea unui turism speologic investiţiile ar
trebui orientate spre punerea în valoare a peşterilor Tismana şi Gura Plaiului. Cu
toate acestea vizitarea peşterilor din zonă poate fi cel mult o atracţie
suplimentară, specificul zonei fiind cel de turism de relaxare şi agrement într-un
mediu natural cu peisaje deosebite împreună cu turismul cultural religios.
Turismul religios se bazează pe prezenţa, în zona montană, a Mănăstirii
Tismana, monument de arhitectură religioasă feudală, ridicată pe la sfârşitul sec.
al XIV-lea (1377-1378). Mânăstirea se constituie şi într-un punct de plecare spre
Vârful Cioclovina şi Schiturile Mănăstirii Tismana (Adormirea Maicii
Domnului-Cioclovina I şi Schimbarea la Faţă-Cioclovina II. Turismul pentru
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pelerinaje are o slabă susţinere în zonă motiv pentru care se practică mai mult un
turism de tip cultural-laic.
În acelaşi timp, localitatea Tismana este şi un renumit centru al artei
populare, în special al ţesăturilor şi al portului popular, foarte cunoscute fiind,
până de curând, covoarele gorjeneşti ţesute aici. În Tismana pot fi revitalizate
vechile obiceiuri meşteşugăresti pentru a fi produse din nou celebrele scoarţe
olteneşti, cusături şi costume populare cu podoabe specific gorjeneşti sau
broderii lucrate de mână ce pot fi vândute în cadrul unei expoziţii cu vânzare sau
exportate în străinătate. La 15 august, de sărbătoarea "Adormirea Maicii
Domnului", în fiecare an, se ţine aici un mare târg (nedeie), ce reuneşte
populaţia din aşezările învecinate şi chiar de peste munţi.
Localitatea Tismana apare mai mult ca un zonă turistică pitorească şi mai
puţin ca un centru turistic cu o infrastructură turistică complexă. Complexul
turistic Tismana, situat în apropierea Mânăstirii Tismana, precum şi o tabără
şcolară turistică, cu dotări bune, sunt slab utilizate ca baza de cazare. Unele
modificări ale regimului proprietăţii, au fost motive pentru care, deşi Tismana
avea o capacitate de cazare suficientă, a fost scoasă temporar din circuitul
turistic zonal. Recuperarea terenului pierdut, în turismul cultural, este dificil de
recuperat, fiind necesare dotări de tipul unui restaurant şi o terasă, teren pentru
instalat corturi şi camping. În localitatea Tismana şi Pocruia sau fost construite
pensiuni turistice cu o capacitate de cazare mică dar care, datorită amplasării, nu
au o cerere constantă.

Ca potenţial turistic zona se află situată pe nivelul 4(din 5). Ca
integrare turistică, conform opiniei specialiştilor, zona se află situată pe
nivelul 2(din 5).
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Bazinul râului Bistriţa. Această regiune reprezintă zona cea mai puţin
antropizată şi afectată de intervenţii ale omului în natură dintre toate zonele
montane din Munţii Vâlcan.
Pe Valea râului Bistriţa se succed două sectoare de chei destul de înguste,
prin care se desfăşoară o şosea parţial asfaltată ce înaintează până la lacul de
acumulare Vâja, situat între abrupturi stâncoase. Mai sus, valea se deschide, iar
pantele cresc în zona lacului Clocotiş. Aceasta zonă de chei este completată de
sectoarele de chei de pe valea Bistricioarei care însă nu sunt accesibile ca
urmare a inexistentei unui drum de acces de bună calitate. Sectoarele de chei din
această regiune, deşi nu egalează în spectaculozitate pe cele ale Sohodolului,
constituie un peisaj unic în judeţul Gorj, motiv pentru care este o zonă ce atrage
puternic investiţiile imobiliare. Acest fenomen poate avantaja pe termen de 5-7
ani turismul ecologic, climateric şi de odihnă.

Complexul lacustru Vâja-Clocotiş cu o suprafaţă foarte mare şi peisaj
sălbatic va putea fi în viitor cea mai importantă zonă a turismului montan
climateric pentru judeţul Gorj. Este posibilă dezvoltarea turismului sportiv,
vânătoare, pescuit, drumeţie, relaxare. Este necesar un management unitar al
zonei pentru a evita o dezvoltare haotică aşa cum s-a întâmplat în zona Rânca.
Comuna Peştişani, ca centru important al zonei, este situată pe Valea
Bistriţei. Localitatea are o vechime de 500 ani, existând biserici de lemn în mai
multe sate ale comunei: Pestişani, Frâncesti, Brădiceni.
Localităţile din preajma muntelui, Gureni, Boroşteni păstrează elemente
ale vieţii tradiţionale şi meşteşuguri legate de prelucrarea lemnului, fibrelor
vegetale, lânii, creşterea animalelor.
Trebuie amintit, desigur, şi satul Hobiţa din această comună, locul în care
s-a născut Constantin Brâncuşi unde se poate vizita casa memorială Constantin
Brâncuşi şi tabăra de sculptură care necesită o nouă reamenajare şi protecţie.
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Satul Hobiţa poate fi valorizat prin crearea şi dezvoltarea unui centru de
sculptură în lemn.
Ca potenţial turistic zona se află situată pe nivelul 4(din 5). Ca
integrare turistică, conform opiniei specialiştilor, zona se află situată pe
nivelul 1(din 5).
Zona Runcu-Cheile Sohodolului. Este localizată în bazinele hidrografice
al râurilor Jaleşul (Sohodol) şi Bâlta. Regiunea beneficiază de un mediu natural
spectaculos cu obiective unicat în zona de sud a Carpaţilor. Complexul carstic
Runcu-Bâlta cuprinde sectoare de chei-Cheile Sohodolului, Cheile Vidrelor,
Cheile Bulzurilor, Cheile Bâltei (Gropului Sec); peşteri-Peştera Pătrunsă, peştera
Popii, Peştera Gârla Vacii, Peştera cu lilieci, Nările; avenuri; izbucuri-Jaleşului,
Pătrunsa şi Picuiel Muşchiat, Vâlceaua; ponoruri-Fuşteica, Gârla Vacii şi
platouri de o deosebită frumuseţe peisagistică-Lunca Prilejelor. Dintre toate
aceste obiective puţine sunt marcate şi evidenţiate prin prezentări.

Complexul Cheile Runcului (Cheile Sohodolului, Cheile Vidrelor, Cheile
Bulzurilor) se desfăşoară pe 12 km lungime, între comuna Runcu şi Poiana
Contului. Sohodolul formează un fenomen natural rar, tunelul natural al Nărilor,
o peşteră formată din două galerii de 70 m lungime fiecare, cu secţiuni circulare
şi triunghiulare de o perfectă armonie. Cheile sunt considerate o adevărată
provocare pentru alpinişti înălţimile pereţilor care ajung la 200 m. faţă de vale.
Sectoarele de chei constituie o resursă foarte importantă dar puţin promovate
prin imagini în media de interes turistic. Avantajul dezvoltării turismului este dat
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de întreruperile acestor chei, tăiate în calcare, de două poieni dezvoltate pe
şisturi cristaline în care se pot dezvolta complexe turistice. Cu toate acestea
vechiul complex turistic Bucium este momentan inactiv. Problemele sunt legate
direct de regimul de proprietate privată al terenurilor ce nu permite dezvoltarea
infrastructurii şi construcţiilor de interes turistic. Abia după anul 2006 au început
să apară construcţiile în zonă.
Obiectivele speologice, chiar dacă sunt numeroase sunt dificil de integrat
turistic. Dacă pereţii verticali, străpunşi de peşteri/grote, sunt integraţi în zona de
vale, platourile calcaroase Pleşa şi dealul Tufoaia deşi sunt spectaculoase, sunt
neintegrate în complexul carstic în lipsa căilor de acces spre acestea. Aici se pot
vedea unele din cele mai remarcabile câmpuri de lapiezuri şi avenuri din
Carpaţii Meridionali. În zona de deal există un fenomen de relief rar reprezentat
de relief pe argile roşii tăiate de ravene, cu o mare varietate de forme
sculpturale. Crearea unui complex turistic în zona cheilor şi deschiderea unor căi
de acces şi „scări” spre zonele de culme şi platouri sunt elementele ce pot da
valoare obiectivelor turistice din zonă.
În afara zonei carstice se află pădurea Răchiţeaua care nu este valorizată
suficient prin spaţii de agrement, existând doar un restaurant în apropiere, pe
şoseaua naţională.
Regiunea beneficiază de câteva aşezări cu o bogată viaţă rurală:
localitatea Runcu-sat de oieri şi pomicultori; Arcani-localitate viticolă; Leleştieconomie pomi-viticolă; Dobriţa, Suseni, Bâlta, Valea Mare-localităţi centre de
creştere a animalelor. În localităţile Arcani, Dobriţa şi Arcani, se pot vizita
expoziţii despre trecutul şi prezentul zonei.
Pe ansamblu viitorul turistic al zonei poate fi legat de turismul ecologic, şi
turismul rural dar în prima etapă a dezvoltării este necesară extinderea
turismului periurban, de week-end, pentru locuitorii din Tîrgu-Jiu.
Ca potenţial turistic zona se află situată pe nivelul 4(din 5). Ca
integrare turistică, conform opiniei specialiştilor, zona se află situată pe
nivelul 2(din 5).
Zona Şuşiţa-Schela Valea Şuşiţa grupează localităţile Stăneşti, Alexeni,
Curpen, Vaidei, după care se intră în sălbaticele chei ale acestui râu, lungi de
peste 2 km. De aici, porneşte spre Munţii Vâlcan, drumul Neamţului, pe unde
treceau Carpaţii carele negustorilor din Ţara Nemţească.
Din punct de vedere natural principala resursă a zonei este reprezentată de
domeniul schiabil din zona Straja Sud care în momentul actual este total
neintegrat datorită zonei mari împădurite. Accesul în zonă se poate face pe valea
râului Cartianul sau pe vechiul drum spre pasul Vâlcan.
Platourile de culme de sub vârful Straja pot fi utilizate pentru crearea unui
sat de vacanţă în partea de nord a Cheilor Şuşiţa.
Locurile sunt unice şi prin aspectele etno-folclorice extrem de interesante,
fie pentru turistul simplu, fie pentru folclorist sau etnograf şi istoric. La Curpen,
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Rugi, Vaidei încă se mai ţin hore după obiceiuri vechi iar oamenii încă se mai
îmbracă în vechiul port, alcătuit din haine ţesute şi cusute în case. Predomină
dintre culori albul, negrul şi roşul, obţinute din plante şi minerale argiloase. Cu
toate acestea vechile obiceiuri sunt pe cale de dispariţie iar dacă în următorii
5ani nu se va face o conservare etnografică a zonei, viaţa tradiţională va
dispărea.
În perspectiva următorilor 10 ani zona Şuşiţa va putea dezvolta un turism
rural şi ecologic combinat cu turismul de agrement în cadrul unui posibil
complex turistic montan dezvoltat în trepte altitudinale.
Ca potenţial turistic zona se află situată pe nivelul 2(din 5). Ca
integrare turistică, conform opiniei specialiştilor, zona se află situată pe
nivelul 1(din 5).
Zona Defileul Jiului este unul dintre cele mai spectaculoase şi sălbatice
defilee din Carpaţi. Această vale poate reprezenta, în cazul unei bune amenajări,
o poartă de intrare spre turismul din zona Olteniei. Şoseaua şi calea ferată ce trec
peste sectoare de vale adâncă, trecând prin mai multe sectoare cu viaducte şi
tunele constituie ele însele o atracţie turistică. În urma amenajărilor actuale
sectorul de şosea va trebui să aibă zone de staţionare cu parcări şi puncte de
belvedere. Acestea pot fi dezvoltate în apropierea celor două monumente
naturale, Stâncile Rafaila şi Sfinxul Lainicilor.
Zona poate constitui şi punct de intrare spre domeniul schiabil Molidvişul
şi Parângul Mare, prin valea Sadu.
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Elementele de turism cultural sunt reprezentate în zona defileului Jiului de
către mânăstirea Lainici şi Vişina. Mănăstirea Lainici este situată în pasul cu
acelaşi nume, la 450 m. altitudine. Construită pe stânga Jiului, în sec. XIX (
1812 ), mănăstirea a fost multă vreme ieşită din circulaţia generală în regiune
datorită accesibilităţii mai mari pe defileul Oltului. Pe un drumeag ce începe de
la mănăstire şi duce pe versantul Munţilor Vâlcanului se mai află o construcţie
monahală străveche, căreia i se mai spune încă Schitul Lainici, după numele
mănăstirii, dar căruia localnicii îi zic Schitul Locuri Rele. Nu departe de
mănăstirea Lainici, într-un loc spre care acum accesul a devenit foarte dificil se
află câteva ruine, ale unei alte vechi mănăstiri, Vişina.
La ieşirea din zona montană se găseşte oraşul Bumbeşti-Jiu centru al
regiunii din care se desprind căi de legătură cu localităţile de versanţii sudici ai
munţilor Vâlcan din zona Jiului. Aici se află ruinele vechiului castru roman din
sec I-II e.n., ruine ce nu sunt puse în valoare pentru a constitui un adevărat
obiectiv de importanţă turistică. Refacerea parţială a vechiului fort roman, sau
doar a unei machete, pot duce la creşterea circulaţiei turistice în zonă. Tot aici se
găsesc şi pădurile Gornăcel şi Chitu-Bratcu declarate rezervaţii naturale.
Pădurea Chitu-Bratcu poate fi o zonă de dezvoltare a turismului de agrement. De
asemenea, în condiţiile deschiderii unei căi de acces de nivel european, cumulată
cu o eventuală construcţie a podului de peste Dunăre, de la Calafat, se va
dezvolta puternic turismul de tranzit. Este necesară astfel construcţia unei baze
de cazare la ieşirea/intrarea în defileul Jiului
Localitatea Schela, datorită exploatărilor de antracit şi-a pierdut din
specificul tradiţional. Totuşi, această aşezare este un centru turistic şi etnografic
interesant, fiind punct de plecare către drumul Neamţului din Poiana lui Mihai
Viteazul, platou din cuprinsul acestei localităţi. Aici se pot dezvolta unele
facilităţi de agrement şi în acelaşi timp spaţii de cazare. Localitatea are şi o
biserică din lemn, din anul 1776, declarată monument de arhitectură, fiind unică
prin cele mai vechi reprezentări, în imagini, ale portului gorjean (sec.18).
Valorizarea acestei resurse poate fi realizată doar prin crearea unui muzeu al
portului popular gorjean şi al vieţii comerciale ce domina zona drumului
transcarpatic.
Infrastructura turistică a zonei este aproape inexistentă în zona Defileul
Jiului iar spaţiile de agrement şi serviciile suplimentare lipsesc din turismul
zonei. Cunoscute în zonă sunt punctele turistice “Castrul Roman”-restaurant,
Vişina- restaurante şi cazare şi Lainici-cazare-masă, toate situate pe DN 66,
evidenţiind turismul de tranzit ca specific pentru această zonă.
Toate aceste puncte prezintă căi de legătură spre zonele montane
apropiate: Castrul Roman este punct de plecare în munţii Vâlcan spre Schela şi
Vârful Straja; Lainici este punct de plecare spre domeniul schiabil Parângul
Mare; Vişina este punct de plecare spre domeniul schiabil Molidvişul.
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Regiunea Defileul Jiului poate beneficia de o concentrare turistică în
centrul Bumbeşti-Jiu, cu turism de agrement, cultural-istoric şi de tranzit şi cu
extensii turistice în defileul Jiului şi zona Schela.
Ca potenţial turistic zona se află situată pe nivelul 3(din 5). Ca
integrare turistică, conform opiniei specialiştilor, zona se află situată pe
nivelul 1(din 5).
Zona Crasna Specificul zonei Crasna este reprezentat de amplasarea ei
într-un relief submontan mai înalt decât restul regiunilor turistice ale judeţului,
clima sa fiind propice practicării agroturismului pe tot timpul anului. Zona mai
înaltă determină un climat mai răcoros vara şi mai cald iarna faţă de zonele
depresionare învecinate unde aerul rece staţionează. În general este o zonă bine
împădurită cu un domeniu de agrement vast. De asemenea vânătoarea poate
reprezenta o resursă importantă a regiunii.
Din punct de vedere climatologic, zona este ferită de curenţi reci, având o
climă mai blândă faţă de regiunile înconjurătoare, un climat de adăpost, climat
cu influenţă submediteraneană, fapt dovedit de speciile de floră şi faună
adecvate acestui tip climateric.
Regiunea cuprinde şi o subregiune montană cu un larg domeniu schiabil
cuprins în zona Parângul Mare şi zona Molidvişul. Cele două domenii schiabile
pot fi legate de centrul Crasna prin drumul ce urcă pe muntele Chiciura
Mocirlelor şi prin cel de valea Blahniţei. Deschiderea acestor drumuri montane
poate favoriza şi construirea unor facilităţi de vacanţă pe poalele sudice ale
dealului Mocirlelor. Realizarea unor facilităţi de schi şi turism montan, în
domeniul Molidvişul, la 1600 m. altitudine şi Parângul Mare, la 2000 m.
altitudine, pot fi realizate în următorii 10 ani. Caracteristica principală ar fi
reprezentată de pârtii de schi cu lungime mare şi pantă mai accentuată cu grad
de dificultate ridicat.
Localitatea Crasna, centru al acestei regiuni, este situată la gura văii
Blahniţei fiind punct de acces spre domeniul schiabil. Resursele naturale pentru
zona submontană sunt acelea care pot fi valorificate direct, ca parte a produsului
turistic. Cursurile de apă din zonă pot fi folosite pentru promovarea turismului
de odihnă, pentru diversificarea gamei de servicii de agrement. De asemenea,
fondul cinegetic şi piscicol poate genera vânătoarea şi pescuitul sportiv, pădurile
din zonele montane şi submontane, frumuseţea peisajului, rezervaţiile naturale
favorizează drumeţia, turismul itinerant sau turismul de sejur într-un cadru
natural nepoluant.
Turismul cultural poate fi dezvoltat pe baza prezenţei mânăstirii Crasna,
situată într-o zonă deosebit de pitorească, dar şi a schitului vechi, ctitorie din
1636. De interes în regiune sunt şi bisericile de lemn din localităţile Cărpiniş şi
Stănceşti-Larga.
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Ca potenţial turistic zona se află situată pe nivelul 3(din 5). Ca
integrare turistică, conform opiniei specialiştilor, zona se află situată pe
nivelul 1(din 5).
Zona sudică a Munţilor Parâng reprezintă un perimetru restrâns ce
grupează obiectivele turistice naturale cele mai cunoscute în judeţul Gorj. Acest
perimetru este cuprins între Valea Ciocadia şi Valea Galbenului, afluenţi ai
Gilortului, fiind centrată pe valea Gilort. Cele două centre turistice care dispută
supremaţia zonei sunt Novaci şi Baia de Fier.
Din punct de vedere al structurii zonei identificăm depresiunea Novaci cu
specific pastoral şi prelucrarea lemnului; depresiunea Baia de Fier cu specific
pastoral şi pomicol; domeniul schiabil Rânca-Corneşu Mare cu specific de
turism montan.
Depresiunea Novaci reprezintă un centru de concentrare a vieţii pastorale.
Novaci, veche aşezare de oieri, devenită oraş din anul 1968, are o vechime de
500 ani de viaţă pastorală rurală. Localitatea Novaci s-a făcut cunoscută în ţară
printr-o sărbătoare populară de veche tradiţie: Prinsul muntelui (Urcatul oilor la
munte/ Ziua oierilor), organizată în pădurea Hirişeşti, aici adunându-se ciobani
din ambele părţi ale Carpaţilor. Din Novaci se poate pleca în scurte excursii pe
versantul sudic al Parângului.
La 8 km. distanţă de localitatea Novaci, spre est, se găseşte comuna Baia
de Fier (560 m. altitudine), un alt doilea centru turistic. Documente istorice
atestă că de aici se extrăgea fierul, de unde şi toponimicul aşezării. Tradiţia în
prelucrarea metalelor s-a pierdut iar revitalizarea acestui meşteşug ar putea
aduce beneficii de imagine acestei zone. Exploatarea zăcămintelor de grafit,
cele mai bogate în carbon din Europa de pe Muntele Cătălinul, poate favoriza
deschiderea unei expoziţii cu specific, în zonă. Peştera Muierilor, în apropiere de
comuna Baia de Fier, este uşor accesibilă, fiind situată în versantul drept al
Cheilor Galbenului. Are o lungime totală de 3566 m. şi este dispusă pe 4
niveluri, o parte din ea fiind amenajată şi electrificată din anul 1963. Este
introdusă în circuitul turistic. Cheile Galbenului sunt dezvoltate pe o lungime de
aproape 2 km, nefiind extrem de înguste dar cu pereţi abrupţi, la baza cărora sau acumulat imense aliniamente de pietre (grohotişuri), plasate în zona de luncă
largă a cheilor.
La baza Muntelui Parâng prezenţa reliefului carstic de pe Gilort şi
Galbenul, pădurile de fag şi molid de la Măcăria-Novaci şi Bărcului-Cernădia
pot favoriza dezvoltarea unui turism de odihnă şi agrement. Numărul din ce în
ce mai mare de pensiuni turistice rurale deschid perspective pentru acest tip de
turism. Pensiunile turistice din Novaci şi Baia de Fier sunt în momentul de faţă
baza cazării pentru zonă şi puncte de plecare spre zona montană. Vechile baze
de plecare, hanul Novaci şi cabana Peştera Muierii au fost dezafectate având
unele probleme de regim al proprietăţii.
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Turismul cultural este susţinut în zonă de tradiţiile legate de viaţa
ciobanilor, de târgurile tradiţionale de la Novaci-Hirişeşti şi Baia de Fier, case şi
gospodării vechi, precum şi de biserici tradiţionale. De menţionat că la Biserica
"Toţi Sfinţii" din Baia de Fier se conservă excelent picturi de frescă în stil
bizantin, din 1753, însă este puţin popularizată în zonă.

Staţiunea turistică Rânca este situată la altitudinea de 1520 - 1580 m pe
versantul sudic al Muntelui Corneşu Mare (sectorul Parâng - Sud), fiind cea mai
spaţioasă şi comodă staţiune din arealul munţilor Parâng ; capacitatea de cazare
(în două clădiri, cabanele Rânca şi Ciuperca) a fost completată după 1990 cu noi
unităţi de cazare (14 hoteluri,vile şi pensiuni) şi vile turistice particulare.
Accesul auto din Tg-Jiu prin Novaci se face pe şoseaua alpină spre Sebeş (DN
76 C - la 18 km. de Novaci). Cele două pârtii de schi pot fi completate de alte 20
de pârtii cu diferite lungimi şi grade de dificultate situate până la altitudini de
2000m.
Ca potenţial turistic zona se află situată pe nivelul 4(din 5). Ca
integrare turistică, conform opiniei specialiştilor, zona se află situată pe
nivelul 3(din 5).
Zona Polovragi. Accesul se face din comuna Polovragi. Comuna
Polovragi , aflată spre est, îşi trage numele de la o plantă rară ce creşte pe aici,
"polovragi", folosită de un vraci vestit ce trăia în peştera din munte pentru a
vindeca oamenii de boli ale stomacului şi oaselor. Localitatea este datată de pe
vremea lui Radu cel Frumos (1462-1475). Săpături arheologice făcute la
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Polovragi au dat la iveală urmele unei cetăţi şi ale unui cimitir de pe vremea
dacilor. Se găsesc aici izvoare de apă minerală clorosodică, sulfuroasă, identice
cu cele de la Pociovaliştea, de lângă Novaci, cu debite mari. La Polovragi , în
fiecare an, în ziua de 20 iulie, are loc o mare nedeie, unde se adună gorjeni,
vâlceni dar şi transilvăneni. Aşezarea se prezintă şi ca o valoare etnografică şi
folclorică deosebită. Comuna are o celebră formaţie artistică de fluieraşi, rapsozi
populari, solişti vocali, un grup vocal feminin, cântăreţi din instrumente
populare vechi.
La intrarea în Cheile Olteţului se află Mânăstirea Polovragi, datată 1643,
ridicată de Logofătul Danciu Pârâianu sub domnia lui Matei Basarab. Biserica
actuală este înălţată pe locul alteia şi mai veche. Deasupra mânăstirii, pe un vârf
de munte numit " Piatra Polovragilor", se înalţă Crucea lui Ursache, monument
memorial ridicat la 1800 în amintirea unui vătaf al plaiului Novacilor.
Împrejurul mănăstirii se poate vedea o splendidă pădure de castani cu fructe
comestibile. Din Polovragi se pot face câteva circuite în Munţii Căpăţânii.
Cheile Olteţului sunt dezvoltate fără întrerupere pe circa 4 km, însă
spectaculozitatea lor creşte în amonte de peştera Polovragi, de unde lăţimea văi
nu depăşeşte 50 m. iar diferenţa de nivel pe pereţii cheilor ajung la peste 300 m.
Sunt vizitabile până la limita superioară în amonte, pe aici trecând un drum spre
Lacul Gălbenel. Peştera Polovragi este săpată în versantul stâng al Cheilor
Olteţului, la altitudinea de 670 m. Drumul de acces porneşte din comuna
Polovragi (DN 67) – Râmnicu – Vâlcea, Tîrgu - Jiu, trece pe lângă mănăstire şi
intră în cheile Olteţului, unde, după aproximativ 200 m , ajunge la peşteră.
Zona turistică Polovragi, dispune de pensiuni turistice de mici capacităţi
amplasate în localitatea Polovragi, dispunând de sub 30 de locuri de cazare. În
apropierea mânăstirii Polovragi se află teren pentru amplasat corturi.
Ca potenţial turistic zona se află situată pe nivelul 4(din 5). Ca
integrare turistică, conform opiniei specialiştilor, zona se află situată pe
nivelul 2(din 5).
În Depresiunea Târgu-Jiu, oraşul Târgu-Jiu, situat pe stânga Jiului, este
cel mai important oraş din Subcarpaţii Gorjului. biectivele turistice locale sunt în
exclusivitate din fondul turistic antropic al regiunii.
Ansamblul monumental Calea Eroilor realizat de Constantin Brâncuşi,
este complexul sculptural prin care oraşul Târgu-Jiu şi-a creat o faimă
internaţională, deoarece operele de artă create şi ridicate aici sunt unice în lume
şi cele mai valoroase din întreaga carieră a sculptorului. Ansamblul este alcătuit
dintr-o suită de sculpturi, fiecare cu valoare de simbol, fiind singurele opere de
artă ale marelui sculptor expuse în aer liber: Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor,
Poarta Sărutului, Coloana fără Sfârşit sau Coloana Infinitului. Au fost ridicate
sub directa supraveghere a artistului între ani 1936 - 1938 şi sunt plasate pe un
ax ce străbate oraşul pe o distanţă de 1759 m. Deşi aceste opere sunt cuprinse în
patrimoniul cultural mondial, ele nu sunt generatoare directe de venituri. Din
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acest motiv este necesar a se dezvolta un sistem de vânzare a suvenirurilor,
legate de aceste opere, un muzeu şi centru cultural Brâncuşi care să ofere
informaţii despre opere şi artist.

Un alt punct de interes este zona centrală a oraşului ce deţine unele clădiri
vechi din secolele XVII-XX grupate pe străzile Tudor Vladimirescu, Victoria,
Traian, Calea Eroilor, Geneva, Republicii, Unirii.
Printre clădirile de patrimoniu se află: casa Cornea Brăiloiu, Prefectura
Judeţului Gorj, Prefectura Veche, Casa Iunian Grigore, Casa Vasile Moangă,
Liceul “Tudor Vladimirescu”, Casa Barbu Gănescu, Palatul Finanţelor-azi
Universitatea C.Brâncuşi, Casa memorială Ecaterina Teodoroiu.
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Casa Cornea Brăiloiu, clădire situată în cartierul Vădeni, a fost ridicată de
familia banului Cornea Brăiloiu, în anul 1604; s-au păstrat zidurile şi beciurile
originale. Casa slugerului Barbu Gănescu, este o clădire care datează din 1790,
declarată monument de arhitectură veche. Casa pitarului Dumitru Măldărăscu,
aşezată în Piaţa Tudor Vladimirescu, este astăzi cea mai veche clădire din oraş.
Toate aceste clădiri sunt în general anonime marelui public şi nu sunt evidenţiate
prin plăci de identificare şi indicatoare pentru orientare.
Monumentele importante sunt: mausoleul Ecaterinei Teodoroiu, bustul lui
Constantin Brâncuşi şi statuia lui Tudor Vladimirescu. La monumentele vechi se
adaugă sculpturile moderne ce au fost realizate în taberele de sculptură Brâncuşi,
din ultimii ani şi care pot constitui un element de inedit al oraşului.
În afara oraşului, la Curtişoara, într-o zonă de luncă, se află un monument
al artei arhitecturale populare vechi, vechea culă a familiei Cornoiu, admirabil
restaurată, care adăposteşte o mică, dar interesantă expoziţie de etnografie
specifică locului şi unde se ţin, adeseori, evocări de interes cultural şi istoric
privind existenţa gorjenilor. Lângă această construcţie populară a fost organizat
Muzeul Arhitecturii Populare Gorjene. Zeci de case ţărăneşti, unele vechi de 2-3
secole, mori de apă, pive, uleierniţe, conace de fân şi alte construcţii utilitare din
gospodăriile rurale au fost demontate şi aduse din satele din jur sau din spaţiul
Gorjului şi apoi remontate cu grijă la Curtişoara, alcătuind un ansamblu
muzeistic în aer liber de o deosebită valoare turistică şi de o extraordinară
autenticitate. De asemenea la Turcineşti-Cartiu se află cula Cartianu monument
de arhitectură specifică zonei submontane de pe Jiu.
Pe ansamblul zonei există un fond de obiective turistice antropice cu
valoare medie, singurul de talie naţională şi europeană fiind ansamblul
sculptural Brâncuşi. Ca atare, regiunea Târgu-Jiu poate fi cu succes un centru al
turismului cultural specializat pe operele brâncuşiene. La aceasta se poate
adăuga turismul de afaceri şi cel de tranzit spre zonele turistice din judeţ.
Ca potenţial turistic zona se află situată pe nivelul 4(din 5). Ca
integrare turistică, conform opiniei specialiştilor, zona se află situată pe
nivelul 3(din 5).
Zona dealurilor vestice subcarpatice Spre vest, depresiunea şi dealurile
subcarpatice cuprind, de asemenea, numeroase obiective şi puncte turistice, însă
cu un grad de dispersie ceva mai mare decât în culoarul submontan.
În această zonă se mai află sate cu o viaţă tradiţională accentuată ce pot fi
conservate prin intervenţia autorităţilor locale din comunele de apartenenţă. Aici
se pot vedea încă unele case din secolul trecut, construite în întregime din lemn
de gorun, acoperite cu şindrilă, având 1-4 încăperi, pardosite cu scânduri sau
lipite cu pământ. Interiorul este simplu: paturi de lemn cu scoarţe sau rogojini,
ladă de zestre, icoane, sobe de cărămidă şi ţăstul oltenesc. Aceste sate sunt:
Găvăneşti, Seuca, Pârâu de Vale, Boboeşti, Vârtopu.
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Monumentele de artă religioasă sunt puţine în această zonă.
Reprezentative sunt bisericile din: Ceauru, Teleşti, Găvăneşti, Câlnic,
Ciuperceni, Ploştina. Pe Valea Bistriţei, în comuna Teleşti, se află o biserică
înălţată în 1747 de familia Bălăcescu, monument de arhitectură, având picturi în
frescă din acea perioadă.
Comuna Glogova este punct turistic din dealurile subcarpatice ale
Motrului. Aici se pot introduce în circuitul turistic cula şi biserica Glogovenilor
elemente de arhitectură oltenească din 1764.
Elementele de tipul meşteşugurilor sunt păstrate în câteva regiuni, dar
sunt pe cale de dispariţie. Doar intervenţia centrului Judeţean pentru Cultură şi
Patrimoniu poate să mai salveze aceste tradiţii. Principalele meşteşuguri sunt:
olăritul, la Glogova şi Găleşoaia şi realizarea obiectelor casnice din lemn la
Buduhala-Teleşti. La acestea se adaugă muzicanţii şi lăutarii din localitatea
Pârâu de Pripor.
Zona deschide perspective pentru turismul balnear prin descoperirea unor
importante rezerve de ape minerale şi terapeutice la Mătăsari şi Glogova.
Extinderea exploatărilor carbonifere din bazinele Rovinari, Jilţ şi Motru
restrâng posibilitatea dezvoltării unui turism ecologic, singura perspectivă a
acestei zone fiind turismul cultural bazat pe obiceiuri, tradiţii, meşteşuguri şi
arhitectură populară. În lipsa acestei şanse turismul în această zonă va rămâne
unul de interes local (nivel 1 de integrare)
Ca potenţial turistic zona se află situată pe nivelul 2(din 5). Ca
integrare turistică, conform opiniei specialiştilor, zona se află situată pe
nivelul 1(din 5).
Zona dealurilor estice subcarpatice reprezintă o zonă omogenă din punct
de vedere natural şi antropic. Centrul turistic al regiunii poate fi considerat
localitatea Săcelu.
Sub aspect natural avem o înşiruire de dealuri alungite nord-sud separate
de văi cu medii relativ asemănătoare, având un climat plăcut cu influenţe
montane.
Obiectivele naturale sunt grupate în zona Săcelu fiind reprezentate de
martori de eroziune ai reliefului precum: Piatra Buha, Piatra Biserica Dracilor şi
abrupturi pe conglomerate. Aceste obiective nu sunt puse în valoare fiind situate
pe zone de culme. Dintre mulţimea martorilor de eroziune, vizitată de turişti,
pentru semnificaţia ei este ,,Casa Buhăi”.
Pe zona de vale importante sunt izvoarele minerale. Zona deţine un bogat
potenţial balnear în localitatea Săcelu. Băile „Sacellum” sunt cunoscute din
epoca romană fiind necesar a se pune mai mult accentul pe acest specific. Băile
Săcelu sunt aşezate în depresiunea intracolinară a Vaii Blahniţei, în zona
subcarpatică, la o altitudine medie de circa 350 m, dealuri cu pante uneori
abrupte în zona centrală a băilor, cu aspect de defileu, datorită îngustimii văii
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râului Blahniţei ce o străbate, cauzată de structura geologică, având roci dure,
tari, greu erodabile de agenţi externi.
Băile dispun de numeroase izvoare minerale cu mare efect terapeutic în
cura externă, la care se adaugă şi nămolul sapropelic, cât şi ape minerale cu o
concentraţie mai scăzută de săruri, folosită în cura internă. Zona balneară, cât şi
împrejurimile dispun de peste 84 de izvoare minerale ce apar la suprafaţă,
printre fisurile rocilor de conglomerate. Cele mai multe izvoare se găsesc în
zona centrală a băilor, în cele 4 lacuri amenajate, de asemenea se văd izvoare pe
pârâul Iencioasa şi la poalele dealului Săcelu pe malul stâng, lângă lacurile
principale. Pe malul drept apar numeroase izvoare minerale pe pâraiele
adiacente.
În satul Maghereşti, cătunul Popesti apar numeroase izvoare minerale cât
şi nămol sapropelic, loc în care Institutul de Cercetari geologice a forat în anul
1952 dând la iveala un strat bogat în ape minerale însotite de gaze naturale, care
se emană odată cu apariţia apelor la suprafaţă şi pot lua foc când se aprind. De
asemenea, în urma forajelor dintre anii 1950-1954 s-au scos la iveala ape
minerale în zona Păsărin, Parghel, Pleşoianu, pârâul Balca, în satul Surupaţi în
punctul la ,, Mimoiu ” cât şi la ,, Buşe ”.
Interesant este apariţia izvoarelor minerale şi nămolului sapropelic şi în
satul Corobeşti sau în punctul Lespezi, satul Bereasca, sau Ulmet şi Maghereşti.
Pe pârâul Valea Morii şi pârâul Dracoaia apar numeroase izvoare cu o
concentraţie de săruri mai mică ape ce se folosesc în cura internă ex: izvorul
„Săcelata” singurul izvorul amenajat ce datează din 1886.
In 1968 s-a forat pe plaja băilor cu o sondă a Institutului de cercetări
geologice, sondă care a scos la iveală un strat bogat în ape minerale de
fundament, ape ce se folosesc în cura externă în cele 4 bazine şi prin încălzire în
baza de tratament. Apele minerale sunt clasificate în grupa apelor cloro-sodice –
sulfo-iodurate-bicarbonate, concentrate cu un conţinut de hidrocarburi gazoase,
cu principii chimice rare ca: stronţiu, bariu, fier litium, magneziu, brom,etc;
concentraţia chimică fiind de 40,374 gr./l la care se adaugă şi mari cantităţi de
nămol sapropelic ce măreşte puterea terapeutică a acestor ape, numindu-le pe
drept cuvânt Techirghiolul Olteniei de la Săcelu.
Aceste ape terapeutice pot fi utilizate în cura externă în afecţiuni ale
aparatului locomotor ca: artrite, artroze, spondilartiritre şi spondilartroze, cât şi
în sechele după traumatisme osteoarticulare, miozite şi altor boli cronice
reumatismale.
De asemenea în afecţiuni ale sistemului nervos periferic, radiculite,
nevrite şi polinevrite cronice în afecţiuni ginecologice, combaterea arteritelor
periferice şi a urmărilor după tromboflebite şi dermatoze cronice.
Potenţialul antropic al zonei este reprezentat prin muzee şi casele
memoriale de la Săcelu, Glodeni, Albeni şi Bălceşti; bisericile din Scoarţa,
Bălăneşti, Glodeni, Albeni, Prigoria, Bumbeşti-Piţic, Bengeşti şi Ciocadia;
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ansambluri de arhitectură rurală la Alimpeşti, Săcelu, Bengeşti şi meşteşuguri şi
manifestări populare în Albeni, Bălceşti şi Alimpeşti.
Turismul acestei zone va trebui să fie centrat pe resursele balneomedicale şi de mediu ale zonei Săcelu şi doar complementar pe utilizarea
resurselor antropice ale regiunii. Dezvoltarea turismului balnear se va putea
realiza doar prin investiţii mari în următorii 5-10 ani. Acest turism va trebui să
fie bazat nu doar pe servicii de tratament ci într-o măsură mare pe servicii de
agrement-divertisment care vor creşte atractivitatea pentru sezonul de vară.
Ca potenţial turistic zona se află situată pe nivelul 3(din 5). Ca
integrare turistică, conform opiniei specialiştilor, zona se află situată pe
nivelul 1(din 5).
Gorjul de Sud, ca treaptă altitudinală bine delimitată, se structurează întro zonă de platouri (Podişul Getic). Valorile turistice ale Piemontului Getic
gorjean sunt reprezentate îndeosebi prin vestigii ale trecutului, monumente
istorice, muzee, opere de artă, monumente de arhitectură, unităţi economice, etc,
şi mai puţin elemente ale cadrului natural, dar nici acestea nu lipsesc cu
desăvârşire.
Relieful este acoperit de mari suprafeţe cu păduri, apele care traversează
piemontul: Motru, Amaradia, Gilortul, Jiul, Olteţul, având unele izvoare de apă
minerală ce pot fi exploatate şi în interes turistic sau amenajate pentru recreere şi
odihnă (Izvoarele, comuna Plopşoru, pe şoseaua Filiaşi - Târgu-Jiu). Natura
Piemontului Getic nu este exploatată până în prezent la adevărata ei valoare. În
multe locuri, prin prezenţa apelor, în apropierea localităţilor, se pot amenaja
zone de agrement cu terenuri sportive, plaje, iazuri, lacuri pentru practicarea
sporturilor nautice, etc. Obiectivele cultural antropice şi locurile de interes
turistic sunt numeroase, dar multe din ele încă necunoscute sau puţin cunoscute
şi vizitate, datorită şi faptului că în unele părţi ale piemontului accesul este mai
greoi, circulaţia făcându-se mai mult în lungul văilor orientate în general de la
nord la sud. În localităţile de origine ale unor personalităţi marcante din viaţa
istorică şi culturală a zonei sunt organizate muzee şi case memoriale (Muzeul
Tudor Vladimirescu din Vladimiri). Toate aceste obiective turistice, la care se
adaugă şi altele care oglindesc arhitectura aşezărilor rurale, obiceiurile şi datinile
populaţiei (nedei, târguri), specificul etnografic etc, pot atrage un număr mai
mare de vizitatori.
Ca potenţial turistic zona se află situată pe nivelul 2(din 5). Ca
integrare turistică, conform opiniei specialiştilor, zona se află situată pe
nivelul 1(din 5).
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2.1.3. Arii şi zone protejate pretabile activităţilor de turism ecologic 1
I. Parcuri Naţionale
Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei
Diversitatea tipurilor de peisaje (abrupturi calcaroase cu Pin Negru de
Banat, canioane cu pâraie cu debit puternic fluctuant, vârfuri calcaroase cu
vegetaţie submediteraneană, păduri întinse de fag de vârste mari, goluri alpine
cu jnepeniş, lacuri de acumulare montane, chei şi prăpăstii calcaroase, cătune
izolate în munte, pajişti subalpine cu lapiezuri), peşteri termale unice în
România, izvoare termominerale, endemisme şi rarităţi de floră şi faună oferă
tuturor iubitorilor de natură experienţe inedite.

Imagine generală Parcul Domogled
Înfiinţat în anul 1990, având administraţie proprie începând cu anul 2003,
Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei este situat în partea de nord-vest a
judeţului Gorj şi se întinde pe suprafaţa a 3 judeţe, şi anume: Caraş-Severin,
Mehedinţi şi Gorj. Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei ocupă suprafaţa de
23. 185 ha în Caraş Severin, în vestul judeţului Mehedinţi ocupând suprafaţa de
8. 220 ha iar în vestul judeţului Gorj cu o suprafaţă de 29. 806 ha. Suprafaţa
totală a parcului este de 61. 211 ha oferind fenomene carstice deosebite
,endemisme şi rarităţi floristice.
Din punct de vedere geografic, Parcul se întinde peste bazinul râului
Cerna, de la obârşie până la confluenţa cu râul Belareca, peste masivul Munţilor
Godeanu şi al Munţilor Cernei pe versantul drept şi respectiv Munţilor
Vâlcanului şi Munţilor Mehedinţi pe versantul stâng.

1

A se vedea harta – Arii şi zone protejate natural în judeţul Gorj
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Administraţia Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei se află însă în
judeţul Caraş-Severin în localitatea Băile Herculane fiind necesară o conlucrare
între autorităţile din Gorj, Mehedinţi şi Caraş-Severin pe proiecte comune.
Accesul în parc este în principal posibil dinspre Dr. Tr. Severin, Orşova,
Timişoara, Caransebeş, Târgu Jiu, Baia de Aramă, Petroşani, Lupeni. Dinspre
Dr. Tr. Severin-Orşova-Băile Herculane pe DN 6(E 70) până la staţiunea Băile
Herculane şi apoi pe Valea Cernei pe DN 67 D. Dinspre Timişoara-Caransebeş
pe DN 6(E 70) până la Băile Herculane şi apoi pe Valea Cernei pe DN 67 D.
Dinspre Tg. Jiu-Baia de Aramă pe DN 67 D peste Culmea Mazdronia la km 66,
sau a doua variantă de la intersecţia în localitatea Apa Neagră prin DJ 671 Apa
Neagră-Padeş-Cloşani-baraj Valea Mare, la ieşirea din satul Cloşani către Valea
Mare km 14,700 aflându-se limita PNDVC. Dinspre Petroşani-Lupeni-Câmpul
lui Neag pe DN 66A prin Pasul Jiul-Cerna la km 50.

Izvoarele Cernei
De menţionat că DN 66A care porneşte din Petroşani pe traseul LupeniCâmpul lui Neag, pătrunde prin pasul Jiul-Cerna în zona de parc la km 50,
coboară la Izvoarele Cernei (Pod coada lacului de acumulare Iovanu), se
desfăşoară pe contur lac până la baraj Iovanu, continuă prin Cerna Sat, Gura
Olanului, trece limita Jud. Gorj în Caraş-Severin la km 100,9, apoi după cca 300
m intră în Jud. Mehedinţi până la km 109 unde se intersectează cu DN 67D. De
remarcat că între km 50 şi km 59 drumul este momentan impracticabil. DN 67D
vine de la Baia de Aramă, intră în parc în Culmea Mazdronia la km 66, coboară
în Valea Cernei unde se intersectează cu DN 66A la km 76,830, continuă pe
Valea Cernei până la Pod Cerna-Belareca la km 108,260 unde este şi limita
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Parcului. Accesul în parc se mai poate face dinspre Dr. Tr. Severin şi Orşova
prin DJ Iloviţa-Bahna-Podeni apoi pe drumul forestier Topolova sau prin
localitatea Topleţ din DN 6 prin drumul forestier Bârza-Balta Cerbului, iar
dinspre Caransebeş-Timişoara prin DJ Plugova-Globul Rău-Cornereva.

Lacul Iovanu
Incluse în parcul naţional se află şi rezervaţiile:
- Piatra Cloşanilor, comuna Padeş (1.730 ha); rezervaţie complexă cu relief
calcaros, rezervaţie de stâncărie cu elemente specific mediteraneene, important
centru floristic; inclusiv: peşterile Cloşani - Comuna Padeş, satul Cloşani (15 ha)
formată în calcarele Motrului, fără amenajare adecvată nefiind inclusă în
circuitul turistic şi Cioaca cu Brebenei - Comuna Padeş, satul Motru Sec (20 ha),
cu forme concreţionare deosebite, lipsită de amenajare turistică, de asemenea
neinclusă în circuitul turistic;
- Peştera Martel - Comuna Padeş (2 ha); Galerii şi avenuri spectaculoase,
neamenajată şi neinclusă în circuitul turistic;
- Cheile Corcoaiei, pe o lungime de 40 km - Comuna Padeş, satul Cerna-Sat (34
ha); Flora şi fauna cu elemente balcanice, aspectul peisagistic deosebit dat de
chei;
-Ciucevele Cernei - Comuna Padeş, satul Cerna-Sat (1.166 ha); Pentru relieful
calcaros ruiniform, izbucuri, vegetaţie de stâncărie, păduri de elemente sudice;
Parcul Naţional „Defileul Jiului” ocupă o suprafaţă de 11.127 de hectare fiind
localizat în nordul judeţului pe valea Jiului între munţii Vâlcan şi munţii Parâng
grupând o seamă de zone protejate situate în cele două zone montane. Valea este
foarte abruptă şi nu a favorizat influenţa omului.
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Defileul Jiului şi golul montan Chenia-Dumitra
Zona a rămas sălbatică, iar pădurea nu a putut fi exploatată din cauza
pantelor foarte abrupte. Într-un fel, aceasta zonă se aseamănă cu cea din Defileul
Oltului.

Piatra Sfinxul Lainicilor
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Defileul Jiului este cea mai sălbatică traversare a Carpaţilor Meridionali
de către un râu, cu păduri virgine si cvasivirgine, în care si-au găsit lăcaş
numeroase specii valoroase din punct de vedere ecologic. În Parcul Naţional
Defileul Jiului au fost inventariate 701 specii de plante si 441 de specii de
animale, din care unele sunt protejate. Între speciile rare se numără breiul sau
clopoţeii. De asemenea, aici vieţuiesc scorpioni, vipere, vidre, ursi, râşi. Zona
are un mare potenţial turistic, fiind bogată în spectaculoase fenomene carstice,
precum grote, puţuri naturale sau avenuri. În inima pădurii se întâlneşte un
interesant tip de gospodării, specifice locului, numite conace, iar pe traseul
Bumbeşti-Jiu-Petroani pot fi vizitate mănăstirile Lainici şi Vişina.
În cuprinsul Parcului Naţional sunt delimitate încă din anul 2001 trei
rezervaţii naturale: Pădurea Chitu-Bratcu (1319 ha), Stâncile Rafaila (1 ha)cloritoid, Piatra Sfinxul Lainicilor (1 ha).

Stâncile Rafaila
Principalele preocupări privind Parcul Naţional „Defilelul Jiului” trebuie
să fie:
• protejarea elementelor naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizicogeografic, floristic, faunistic;
• conservarea biodiversităţii;
• menţinerea cadrului natural;
• compatibilizarea activităţii tradiţionale cu măsurile de conservare stabilite
prin înfiinţarea parcului.
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II. Rezervaţii Naturale
Arealul Vâlcan-Motru cuprinde numeroase rezervaţii şi monumente ale naturii
fiind zona cu cea mai mare densitate de pe întreg teritoriul judeţului Gorj.
-Peştera Lazului - Comuna Padeş (2 ha); Fenomene carstice spectaculoase cu
aspecte concreţionare, galerii inguste;
-Pădurea Gorganu -Comuna Padeş, satul Motru Sec (21,30 ha); Specii de alun
turcesc şi floră însoţitoare;
-Muntele Oslea - Comunele Padeş şi Tismana (280 ha); Creasta calcaroasă,
versant sudic abrupt, pajişte cu diversitate floristică deosebită, cu specii de
Nigritella Nigra şi Daphne Cnemorum;
-Izvoarele Izvarnei - Comuna Tismana (500 ha); Pentru izbucuri, relief carstic
cu frumoasele peisaje (peştera Fuşteica şi cheile Izvarnei), floră şi faună cu
elemente sudice;

Izvoarele Izvarnei
-Cornetul Pocruiei - Comuna Tismana (70 ha); Arboret de stejar pufos, scumpie
şi flora însoţitoare;
-Pădurea Tismana-Pocruia - Comuna Tismana (51,60 ha) forestieră, unde sunt
prezente specii de castani comestibili (Castanea vesca, Castanea sativa) fiind şi
rezervaţie ştiinţifică şi seminceră. Pe alocuri acestea sunt în amestec cu specii de
stejar şi fag;
- Dumbrava Tismanei - Comuna Tismana (363 ha); Specii de stejar şi aspect
peisagistic deosebit;
-Piatra Andreaua - Comuna Tismana, satul Sohodol (1ha);
-Peştera Gura Plaiului - Comuna Tismana (10 ha); Speologică, cu o lungime de
150 km cu o intrare prin aven, monument al naturii, neamenajat turistic, în
prezent nu se vizitează;
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-Cotul cu Aluni -Comuna Tismana (25 ha); Specii de alun turcesc, carpen ,
frasin, corn, scumpie, frăsiniţă şi flora însoţitoare de origine mediteraneană;
-Rezervaţia botanică Cioclovina -Comuna Tismana (12 ha); Porţiunea dinspre
vârf cu pajişte de stâncărie şi specii rare de sorb;
-Piatra Boroştenilor -Comuna Pestişani (28 ha); Vegetaţie de stâncărie şi făgete
cu hepatica transilvanica;
-Izbucul Jaleşului -Comuna Runcu (20 ha); relief carstic, floră şi faună
specifice;
-Cheile Sohodolului – rezervaţie complexă, pe o lungime de 10 km, de interes
peisagistic şi floristic - Comuna Runcu (350 ha); Aspect peisagistic deosebit,
câmpurile de lapiezuri de la Tufaia, peşterile, izbucurile, vegetaţia de stâncărie
calcaroasă cu multe rarităţi floristice, specii rare de faună;
- Cheile Gropului Sec - Comuna Runcu, sat Bâlta (1562 ha); Relief carstic
complex, izvoare carstice, pâlcuri de Pinus nigra var. banatica în amestec cu
pinus silvestris;
- Cheile Pătrunsa – Comuna Runcu (10 ha);
- Cheile Şuşiţei - Comuna Runcu, sat Dobriţa (10 ha);
- Pădurea Răchiţeaua - Comuna Runcu (1200 ha); Aspect peisagistic şi floră
însoţitoare;
- Dealul Gornăcelu – comuna Schela (1 ha); Depozite de tip recifal cu Serpula
gregalis, Cardium sp.;
- Pădurea Gornicel - Bumbesti-Jiu, satul Pleşa (85 ha); Pin silvestru şi floră
însoţitoare;
- Stâncile Rafaila -Oraşul Bumbeşti-Jiu (1 ha);
- Sfinxul Lainicilor -Oraşul Bumbeşti-Jiu (1 ha);
- Pădurea Chitu-Bratcu - Oraşul Bumbeşti-Jiu (1319 ha); Pădure de conifere cu
floră şi faună însoţitoare;
Arealul turistic Târgu-Jiu
- Pădurea Botorogi – Comuna Dăneşti (106 ha); Arboret tipic de luncă cu specii
de Fritillaria meleagris şi Convalaria majalis.
Arealul turistic Parâng – Olteţ cuprinde elemente de natura monumentelor
naturii reprezentate prin:
-Peştera Muierii -speologică, cu 4 niveluri carstice, situată în apropierea Cheilor
Galbenului, monument al naturii, amenajat pentru vizitare (electrificat) Comuna Baia de Fier (19 ha);
-Peştera Iedului -Comuna Baia de Fier (1 ha);
-Pădurea Polovragi -Comuna Polovragi (10 ha); Specii de castan comestibil şi
flora însoţitoare, fiind şi rezervaţie ştiinţifică şi seminceră;
-Cheile Olteţului – Comuna Polovragi (150 ha); Aspectul peisagistic, zona
carstică cu chei săpate în calcare având şi mici grote, rarităţi floristice existând
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circa 400 specii de plante, unele cu caracter de unicat, şi faunistice, rezervaţia
arheologică de la Crucea lui Ursache;
-Peştera Polovragi – Comuna Polovragi (1ha); Celebră prin grota de intrare şi
prin galeriile de o lungime semnificativă, incomplet cercetată, inclusă în
circuitul turistic;
-Rezervaţia Parâng-Novaci – oraşul Novaci (2000 ha); Pentru fenomene de
glaciaţiune cuaternară, floră şi faună deosebite;
-Pădurea de molid de la Măcăria -Oraşul Novaci (400 ha); Exemplare seculare,
fiind rezervaţie seminceră;
-Pădurea de fag de la Măcăria -Oraşul Novaci (150 ha); Exemplare de fag
oriental, fiind rezervaţie seminceră;
-Pădurea Bărcului -Oraşul Novaci (25 ha); Pădure de stejar, rezervaţie
seminceră;
-Locul fosilifer Buzeşti -Comuna Crasna (1ha);
-Piatra Buha -Comuna Săcelu (1 ha); Martor de eroziune;
-Piatra Biserica Dracilor -Comuna Săcelu, satul Blahniţa de Sus (1 ha);
-Formaţiunile eocene de la Săcelu -Comuna Săcelu (1 ha); Aspecte de relief
spectaculoase, râpe şi abrupturi, sfincşi;
-Valea Sodomului -Comuna Săcelu (1 ha); Marno-calcare şistoase, şisturi
calcaroase sunătoare cu Clupea Gorjensis;
-Izvoarele minerale Săcelu -Comuna Săcelu (1 ha); Ape sulfuroase, clorurate,
iodurate, bromurate, cu efect terapeutic;
-Valea Ibanului -Comuna Scoarţa, satul Bobu (1 ha); Depozite din Ponţian cu
specii de Parvidacna Planicostata;
Arealul Dealurile Getice prezintă monumente geologice în exclusivitate, ce pot
fi integrate uşor în activităţi turistice în condiţiile unor amenajări
corespunzătoare de protecţie şi vizitare:
-Locul fosilifer Groşerea -Comuna Aninoasa (1 ha); Faună sarmaţiană;
-Locul fosilifer Gârbovu -Comuna Turceni (1 ha); Faună sarmaţiană;
-Locul fosilifer Săuleşti -Comuna Săuleşti (1 ha);
-Locul fosilifer Valea Desului -Comuna Vladimir (1 ha); Faună levantină.
Integrarea turistică a zonelor protejate
tabel 2.1.2
Nr.
crt
1
2
3
4
5

Denumire
Cotul cu Aluni
Rezervaţia Botanică
Cioclovina
Pădurea
ChituBratcu
Pădurea Gornăcel
Pădurea Gorganu

Localizare

Suprafaţa

Tip

Imp.
turistică

Tismana
Tismana

Tismana
Tismana

25 ha
12 ha

botanică
botanică

NU
NU

Generatoare
de venituri
directe
NU
NU

Posibilitate
de dezv.
turistică
DA
DA

Bumbesti
Jiu
Bumbesti
Jiu
Pades

Bumbesti
Jiu
Plesa

1319 ha

forestieră

NU

NU

NU

85 ha

forestieră

NU

NU

NU

Pades

21,3 ha

forestieră

NU

NU

NU
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

48

Pădurea Polovragi
Pădurea TismanaPocruia
Pădurea de molid
de la Măcăria
Pădurea de fag de
la Măcăria
Pădurea Bărcului
Dumbrava Tismanei
Cheile Corcoaiei
Ciucevele Cernei
Cornetul Pocruiei
Izvoarele Izvarna
Cheile Sohodolului
Muntele Oslea
Cheile Gropului Sec
Izbucul Jaleşului
Piatra Cloşanilor
Piatra Boroştenilor
Pădurea
Răchiţeaua
Pădurea Botorogi
Cheile Olteţului
Rezervaţia ParîngNovaci
Rezervaţia
Domogled-Valea
Cernei
Formaţiunile eocene
de la Săcelu
Piatra Buha
Sfinxul Lainicilor
Stâncile Rafailă
Izvoarele minerale
Săcelu
Valea Sodomului
Valea Ibanului
Dealul Gornicelu
Locul Fosilifer Valea
Deşului
Locul
fosilifer
Gârbovu
Locul
fosilifer
Groşerea
Peştera Cloşani
Peştera Cioaca cu
brebenei
Peştera
Gura
Plaiului
Peştera Muierilor
Peştera Lazului
Peştera Martel
Peştera Polovragi
Piatra Andreaua
Piatra
Biserica
dracilor

Polovragi
Tismana

Polovragi
Pocruia

10 ha
51,6ha

forestieră
forestieră

NU
NU

NU
NU

NU
NU

Novaci

Novaci

400 ha

forestieră

NU

NU

NU

Novaci

Novaci

150 ha

forestieră

NU

NU

NU

Novaci
Tismana
Pades
Pades
Tismana
Tismana
Runcu
Tismana
Runcu
Runcu
Pades
Pestisani
Runcu

Novaci
Tismana
Closani
Closani
Pocruia
Izvarna
Runcu
Tismana
Balta
Runcu
Closani
Borosteni
Runcu

25 ha
363 ha
34 ha
1166ha
70 ha
500 ha
350 ha
280 ha
1562
20 ha
1730 ha
28 ha
1200 ha

forestieră
forestieră
mixtă
mixtă
mixtă
mixtă
mixtă
mixtă
mixtă
mixtă
mixtă
mixtă
mixtă

NU
DA
DA
DA
NU
DA
DA
DA
DA
NU
DA
NU
NU

NU
NU
NU
NU
NU
NU
DA
NU
DA
NU
NU
NU
NU

NU
DA
DA
DA
NU
DA
DA
DA
DA
NU
NU
NU
NU

Danesti
Polovragi
Novaci

Botorogi
Polovragi
Novaci

106 ha
150 ha
2000 ha

mixtă
mixtă
mixtă

NU
DA
DA

NU
NU
NU

NU
DA
DA

Pades

Pades

30000 ha

mixtă

DA

NU

DA

Sacelu

Sacelu

1 ha

geologică

DA

NU

DA

Sacelu
Bumbesti
Jiu
Bumbesti
Jiu
Sacelu

Sacelu
Defileul
Jiului
Defileul
Jiului
Sacelu

1 ha
1 ha

geologică
geologică

DA
DA

NU
NU

DA
DA

1 ha

geologică

DA

NU

DA

1 ha

geologică

DA

DA

DA

Sacelu
Scoarta
Schela
Vladimir

Sacelu
Scoarta
Schela
Vladimir

1 ha
1 ha
1 ha
1 ha

paleontologică
paleontologică
paleontologică
paleontologică

NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU

Turceni

Garbovu

1 ha

paleontologică

NU

NU

NU

Aninoasa

Groserea

1 ha

paleontologică

NU

NU

NU

Pades
Pades

Closani
Motru Sec

15 ha
20 ha

speologică
speologică

DA
NU

NU
NU

DA
NU

Tismana

Tismana

10 ha

speologică

NU

NU

NU

Baia de
Fier
Pades
Pades
Polovragi
Tismana
Sacelu

Baia de Fier

19 ha

speologică

DA

DA

DA

Motru Sec
Motru Sec
Polovragi
Tismana
Sacelu

2 ha
2 ha
1 ha
1 ha
1 ha

speologică
speologică
speologică
geologică
geologică

DA
NU
DA
DA
NU

NU
NU
DA
NU
NU

DA
NU
DA
DA
DA
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Peştera Iedului
Locul
fosilifer
Buzeşti
Locul
fosilifer
Săuleşti
Parcul
Naţional
Defileul
Jiului
(Natura 2000)
Parcul
Naţional
Domogled-Valea
Cernei
(Natura
2000)
Coridorul
Jiului
(Natura 2000)
Cheile Patrunsa
Cheile Susitei

Baia de
Fier
Crasna

Baia de Fier

1 ha

speologică

NU

NU

NU

Buzesti

1 ha

paleontologică

NU

NU

NU

Saulesti

Saulesti

1 ha

paleontologică

NU

NU

NU

Bumbesti
Jiu

Defileul
Jiului

11127 ha

mixt

DA

NU

DA

Pades

Pades,
Closani
,
Motru Sec ,
Cerna Sat
Defileul
Jiului
Runcu
Dobrita

61211 ha

mixt

DA

NU

DA

ha

mixtă

DA

NU

DA

10 ha
10 ha

mixtă
mixtă

DA
DA

NU
NU

DA
DA

Bumbesti
Jiu
Runcu
Runcu

2.1.4. Locaţii pentru turismul montan în judeţul Gorj 2
Zona montana Gorj cuprinde cinci lanţuri muntoase dintre care trei
principale: lanţul Munţilor Parâng cu cel mai înalt vârf din Oltenia – Parângu
Mare (2519 m.); acest lanţ totalizează 14 vârfuri cu înălţimi peste 2000 metri şi
o minunata salbă de lacuri glaciare (aflate dincolo de limitele judeţului Gorj);
Munţii Godeanu cu cel mai înalt vârf - Vârful Gugu (2291 m.); lanţul Munţilor
Vâlcan cu cel mai înalt vârf Oslea (1946 m.). În judeţul Gorj există mai mult de
25 rute turistice alpine pedestre, inclusiv doua rute europene de lung parcurs
pedestru (E3 si E7), trei zone pe care se practica alpinismul si escalada (Cheile
Sohodolului - Runcu, Cheile Galbenului - Baia de Fier şi Cheile Olteţului Polovragi), cinci zone speologice ce reprezintă cel mai mare potenţial speologic
din România având peste 2.000 de peşteri, o staţiune de schi (Rânca) precum şi
zone pentru vânătoare şi pescuit, toate reprezentând atracţii pentru un mare
număr de turişti în fiecare an. Aceste localităţi sunt cuprinse în oferta turistică a
unor tur-operatori din ţară, dar capacităţile de cazare şi serviciile sunt încă
limitate. Zonele Cerna-Valea Mare, Baia de Fier, Lainici, au de asemenea
potenţial turistic, dar infrastructura este slab dezvoltată pentru moment.
A. Turismul montan sportiv şi de aventură
Alături de acestea se găsesc şi zone pentru zbor cu parapanta şi
deltaplanul, cicloturism şi mountain-bike, canioning, rafting, 4 x 4, pescuit
sportiv si vânătoare, toate atrăgând un număr mare de turişti în fiecare an.
Turismul pentru vânătoare şi pescuit reprezintă o posibilitate de valorificare a
resurselor regiunii. Vânătoarea se poate practica în pădurile judeţului Gorj cu
aprobare din partea Direcţiei Silvice, în perioadele permise prin lege şi în
pădurile ce nu fac parte din zonele protejate prin lege.

2

A se vedea harta -Domeniul schiabil general şi hărţile domeniilor schiabile Molidvişul, Straja din Faţă,
Parângul Mare şi Rânca-Corneşu Mare
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Întreaga zonă montană a judeţului Gorj beneficiază de asistenţă de
specialitate asigurată de către Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj, una
dintre cele mai bune echipe de salvare montană din România
(www.salvamont.gorj.ro).
Programul Gorj Aventura este cel mai complet şi complex program de
aventura si turism montan din România, cuprinzând: Alpinism şi escaladă;
Speologie, peşteri amenajate sau neamenajate, avene de minus 20 – 150m;
Orientare turistică şi drumeţie montană; Canioning pe cascade şi în canioane;
Cicloturism şi mountainbike; Rafting cu caiace şi bărci pneumatice; Raliuri şi
drumeţie cu maşini de teren; Rapel, funicular, tiroliană, balustrada.
Principalele zone de practicare a raftingului sunt pe râurile: Cerna,
Tismana,Jiu şi Gilort.
Alpinismul poate fi realizat în: Cheile Sohodolului, Cheile Galbenului şi
Cheile Olteţului.
Canioningul se pretează în zonele: Cheile Corcoaiei, Valea GropuluiRuncu, Cheile Sohodolului, Cheile Galbenului şi Cheile Olteţului.
Pentru sporturile aeriene (deltaplan, parapantă) zonele favorabile sunt:
Godeanu-Stârminosul, Pocruia, Cloşani, Runcu-Platoul Pleşa, Runcu-Dealul
Tufoaia, Lainici, Parângul Mare-Valea lui Sân, Rânca, Vârful Păpuşa-Parâng şi
Vârful Cerbul-Parâng.
Cicloturismul poate fi practicat în zona Văii Cernei, Valea Motrului, valea
Tismana, Valea Bistriţei, Valea Sohodol, Pasul Vâlcan, Valea Jiului, Valea
Gilortului şi Valea Olteţului pentru zona montană şi în toate zonele de deal şi
depresiuni.

Munţii Parâng-zona Novaci

50

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI GORJ

B. Turismul montan pentru drumeţie şi agrement
Zona montană beneficiază de numeroase trasee turistice ce întregesc
potenţialul de dezvoltare al turismului montan în judeţul Gorj, în special în
munţii de la vest de Jiu ( Godeanu şi Vâlcan) dar şi în munţii Parâng dar cu
dificultate mai mare, nefiind indicate pentru marea masă a turiştilor.
Munţii Vâlcan, Godeanu şi Mehedinţi sunt puternic penetraţi de căi de
acces rutiere, din categoria celor forestiere, multe dintre ele fiind folosite încă
din perioada daco-romană. Din aceste căi se desprind poteci de culme ce pot
constitui trasee atractive.
1. Lainici – Schitul Lainici (Locurele) şi retur (marcaj „cerc roşu”):
durata 1 zi;
2. Bumbeşti Jiu – valea Porcului – pasul Vâlcan (marcaj „triunghi
albastru”) – Casa Buliga, înnoptare – Poiana lui Mihai – Schela – Sâmbotin –
Târgu-Jiu (marcaj „cerc albastru”): durata 2 zile;
3. Târgu-Jiu – Bârseşti – Stăneşti – Vaidei – valea Şuşiţei – Culmea Straja
(marcaj „triunghi albastru”) înnoptare – creasta Vâlcan – vârful Muncelu
(marcaj „bandă roşie”)– valea Jaleş – Cheile Pătrunsa – Cheile Sohodolului –
Runcu (marcaj „triunghi roşu”): durata 2 zile;
4. Peştişani – Gureni – Cheile Bistriţei – lacul Vâja – vârful Oslea,
înnoptare – culmea Păltinişul – Schiturile Cioclovina II şi Cioclovina I – valea
Tismana – mânăstirea Tismana (triunghi roşu): durata 2 zile;
5. Padeş – Călugăreni – Cloşani – valea Motru – lacul Valea Mare –
Izvoarele Cernei (marcaj „triunghi roşu”)– lacul Valea lui Iovan, înnoptare –
Cheile Corcoaia(marcaj „cerc roşu”) – valea Balmezu – culmea Balmezu
(marcaj „cruce roşie”)- vârful Godeanu – vârful Micuşa – Pasul Cerna (marcaj
„bandă roşie”), înnoptare – Izvoarele Cernei (marcaj „cerc roşu”)– creasta
Munţilor Mehedinţi (marcaj „bandă roşie”) – valea Motrului Sec –loc. Motru
Sec – Padeş (marcaj „triunghi roşu”): durata 3 zile;
6. Padeş – Călugăreni – Cloşani – valea Motru – lacul Valea Mare –
Izvoarele Cernei (marcaj „triunghi roşu”)– Pasul Cerna(marcaj „cerc roşu”),
înnoptare – creasta munţilor Vâlcan – vârful Oslea – vârful Arcanu – izvoarele
Jaleşului, înnoptare – vârful Micuşa – Vârful Straja - Pasul Vîlcan – Casa
Buliga (marcaj „bandă roşie”), înnoptare – Poiana lui Mihai – Schela –
Sâmbotin – Târgu-Jiu (marcaj „cerc albastru”): durata 4 zile.
În ceea ce priveşte Munţii Parâng şi Căpăţânii traseele de vale se
desfăşoară pe valea Gilortului şi valea Olteţului, ca zone mai accesibile, restul
fiind trasee de creastă la peste 2000m altitudine, de dificultate ridicată, posibile
pentru perioada de vară
1. Novaci – drumul alpin 67 C – staţiunea Turistică Rânca, înnoptare –
valea Gilortului – Cheile Gilortului - Novaci (marcaj „triunghi roşu”): durata 2
zile;
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2. Polovragi – Cheile Olteţului –Lunca Olteţului – Pasul (Curmătura)
Olteţului (marcaj „triunghi albastru”), înnoptare – Creasta Parâng – Pasul
Urdele (marcaj „bandă roşie”) – staţiunea turistică Rânca, înnoptare – drumul
alpin 67 C – vârful Cerbul (marcaj „triunghi roşu”) – Peştera Muierii – Baia de
Fier, (marcaj „triunghi albastru”): durata 3 zile;
3. Polovragi – Cheile Olteţului –Lunca Olteţului – Pasul (Curmătura)
Olteţului (marcaj „triunghi albastru”), înnoptare – creasta munţilor Parâng –
Pasul Urdele – creasta munţilor Parâng – vârful Urdele – vârful Parângul Mare
(marcaj „bandă roşie”), înnoptare – vârful Piatra Argelelor – Lainici (marcaj
„triunghi roşu”) : durata 3 zile;
C. Turismul montan pentru schi
Singura zonă cu potenţial pentru turismul de iarnă şi schi ce deţine
amenajări turistice este zona Novaci –Baia de Fier cu versanţi pe zonă de
pajişti montane, expuşi spre sud-vest în calea unor mase de aer mai umede cu
precipitaţii bogate sub formă de zăpadă şi temperaturi mai scăzute pentru
altitudini de 1400-1600, optime pentru o staţiune de acest tip. Celelalte zone fie
nu beneficiază de expunere asemănătoare, fie sunt zone acoperite cu vegetaţie
forestieră, prezintă abrupturi sau pante prea accentuate, sau lipsesc zonele de
platou.
Situată pe unul dintre platourile Munţilor Parâng (1600 m. altitudine), la
18 kilometri de oraşul Novaci şi 63 kilometri depărtare de Targu-Jiu, localitatea
Rânca a cunoscut o dezvoltare rapidă. După ce în urmă cu şase ani a fost
montată o instalaţie de teleschi, din anul 2004 una dintre cele două pârtii deţine
şi nocturnă. La Rânca există deja trei hoteluri de trei stele. Prin vilele şi casele
de odihnă construite în ultimii ani, Rânca a fost transformată într-un adevărat
oraş-staţiune.
În portofoliul de proiecte Phare 2005-2006 pe linie de
dezvoltare/modernizare a infrastructurii turistice s-a aflat şi proiectul Consiliului
Local Novaci privind dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil
şi a sistemului de colectare-epurare a apelor uzate menajere în zona turistică
precum şi amenajarea unei reţele de transport pe cablu, investiţie estimată la
circa 4,6 milioane de euro.
Pentru a fi exploatată în condiţii de eficienţă, sunt necesare investiţii în
infrastructură şi construirea de noi pârtii de schi şi sisteme de transport pe cablu.
Investiţiile pot fi realizate prin parteneriat public-privat în condiţiile în care
terenurile pentru noi facilităţi sunt în proprietate privată. Dezvoltarea turismului
montan este în mare parte frânată şi de situaţia proprietăţii terenurilor, o
proprietate fragmentată sau de multe ori comună (a obştilor săteşti).
Modernizarea staţiunii Rânca va fi posibilă doar odată cu o deschidere mai mare
a comunităţilor locale către dezvoltarea montană. Acest lucru este posibil prin
campanii de convingere a deţinătorilor de terenuri pentru a investi în turism sau
a vinde aceste terenuri către investitori.
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Posibilităţi de amenajare a domeniului schiabil Rânca-Corneşu Mare*
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Obiectiv
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23

Lungime
500m
550m
800m
1700m
650m
650m
1650m
800m
500m
550m
1050m
500m
800m
800m
850m
900m
950m
900m
850m
800m
2400m
2200m
1000m
1200m
700m
750m
900m
950m
900m
1200m
1300m
3000m

Diferenţă de nivel
200m
200m
300m
550m
200m
300m
500m
300m
250m
200m
500m
100m
200m
200m
200m
180m
300m
200m
300m
300m
500m
500m
300m
300m
250m
250m
200m
200m
250m
400m
400m
700m

tabel 2.1.3.
Înclinare
400
460
370
320
300
460
300
370
500
360
470
200
250
250
230
200
310
220
350
370
210
230
300
250
350
330
220
210
270
330
310
230

*conform hărţii; T-transport pe cablu, P-pârtie

Domeniul Molidvişul se află situat la poalele vârfului Parângul Mare,
având o altitudine maximă de 1760m. Posibilităţile de acces sunt dinspre valea
Sadului, valea Larga sau cel mai facil de pe valea Blahniţei.
Zona asigură posibilităţi de construcţie pe culmile şi versanţii nordici şi
estici la 1500-1600m altitudine.
Datorită altitudinilor mai scăzute pârtiile de schi pot coborî până la
altitudini de 1200m, dar cu o durată a sezonului de schi de doar 45-60 zile
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Posibilităţi de amenajare a domeniului schiabil Molidvişul*
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obiectiv
T1
T2
T3
P1
P2
P3
P4
P5

Lungime
1650m
1700m
1250m
2400m
1100m
1750m
1800m
1900m

Diferenţă de nivel
750m
350m
550m
750m
430m
550m
550m
350m

tabel 2.1.4.
Înclinare
450
210
440
320
390
310
310
180

*conform hărţii; T-transport pe cablu, P-pârtie

Pentru schi la altitudine domeniul Molidvişul se completează cu domeniul
schiabil Parângul Mare cu pârtii până la 2200m şi o durată a sezonului de
peste 90 de zile. Domeniul Parângul Mare poate beneficia de acces direct din
zona Molidvişul, prin construirea unui drum care să continue traseul de valea
Blahniţei către zona de culme, constituindu-se ca un domeniu de extindere a
sezonului din zona Molidvişul. De asemenea accesul poate fi realizat şi prin
valea Sadul lui Sân, drumul de acces fiind mult mai dificil de realizat dar mai
ferit de situaţii de înzăpezire.
Posibilităţi de amenajare a domeniului schiabil Parângul Mare*
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Obiectiv
T1
T2
T3
T4
T5
T6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12

Lungime
950m
700m
970m
800m
1280m
1500m
1320m
840m
1100m
1230m
1400m
960m
1620m
950m
1480m
1700m
1830m
2100m

Diferenţă de nivel
250m
200m
550m
500m
800m
850m
250m
250m
450m
550m
600m
450m
800m
500m
800m
800m
800m
800m

tabel 2.1.6.
Înclinare
260
290
550
620
620
560
190
300
400
440
420
460
490
520
540
470
440
380

*conform hărţii; T-transport pe cablu, P-pârtie

Spre zona de sud există posibilităţi de construcţie pe interfluviile dintre
râul Gilort şi râul Sadul. Pârtiile pot fi de lungime mare şi medie cu unghiuri de
cădere mai mari decât în celelalte domenii de schi şi grad de dificultate mai
ridicat. Principala problemă o ridică terenul stâncos şi liniile de creste ce reduc
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posibilitatea aşezării zăpezii întrun strat omogen. De asemenea în domeniul
Molidvişul şi Parângul Mare terenurile au regim privat al proprietăţii,
îngreunând dezvoltarea rapidă a zonei.
Domeniul Straja Sud poate constitui o completare a domeniului Straja
din judeţul Hunedoara. Avantajul este dat de faptul că în general stratul de
zăpadă din Straja din Faţă este mai gros în raport de zona Straja Nord, ca urmare
a împingerii zăpezii peste culme de către vânturile de nord-vest.
Accesul în zonă va putea fi făcut pe valea Şuşiţa-Cartianul dinspre sud sau
prin extinderea drumului forestier dinspre vest. În acelaşi timp se poate realiza o
instalaţie de transport pe cablu dinspre staţiunea Straja-Hunedoara.
Construcţiile pot fi amplasate în zona muchiei Straja din Faţă având o
frumoasă panoramă spre zona de sud. Un avantaj îl constituie apropierea reţelei
de transport energie electrică din pasul Vâlcan şi liniile de izvoare din zonă.
Dezavantajele sun legate de altitudinea scăzută, cu un maxim de 1868 în
vârful Straja, ce permite pârtii scurte sau coborârea acestora până la altitudini de
1100m. Durata stratului de zăpadă este în general sub 60 zile simţindu-se
puternic influenţa submediteraneană.
Posibilităţi de amenajare a domeniului schiabil Straja Sud*
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obiectiv
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Lungime
1200m
750m
850m
300m
1450m
1350m
1550m
1300m
450m
800m
2200m
1900m
1750m
2250m
2100m
2700m

Diferenţă de nivel
400m
150m
350m
100m
500m
750m
750m
600m
100m
300m
750m
750m
750m
750m
600m
600m

tabel 2.1.5.
Înclinare
330
200
410
330
350
550
480
460
220
370
340
390
430
330
290
220

*conform hărţii; T-transport pe cablu, P-pârtie

2.1.5. Resurse pentru turismul cultural, istoric şi religios 3
Judeţul Gorj, spre deosebire de multe alte judeţe, deţine încă importante şi
valoroase obiective cultural-istorice. Principalele probleme ale acestor obiective
este slaba lor punere în valoare şi degradarea /dispariţia treptată a acestora.
3

A se vedea harta Principalele centre ale turismului cultural în judeţul Gorj si tabelele 2.1.8. Situaţia
monumentelor culturale tip A şi 2.1.9. Situaţia monumentelor culturale tip B în judeţul Gorj
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Sub aspect etno-folcloric, Gorjul apare ca o arie de interferenţă folclorică
şi etnografică, în care descoperim însă un miez alcătuit din trăsături proprii. În
momentul de faţă, în judeţ se găsesc răspândite inegal un număr de 511
monumente cultural-istorice, grupate astfel:
Ö Monumente şi situri arheologice;
Ö Monumente şi ansambluri de arhitectură;
Ö Monumente şi ansambluri de artă plastică şi cu valoare;
Ö Clădiri memoriale;
Ö Zone istorice urbane şi rurale.
Din acest impresionant număr de valori cultural-istorice, majoritatea nu au
şi valenţe turistice, datorită stadiului de conservare sau a unei accesibilităţi
reduse. În acest context, vor fi prezentate acele vestigii culturale care se pot
încadra în realizarea unor programe turistice reprezentative şi diversificate.
Fondul arheologic cu valoare turistică este reprezentat prin cele câteva
castre romane şi aşezări vechi mai deosebite, aflate în diverse localităţi:
¾
Bumbeşti Jiu:
• ruinele castrului roman de piatră, Arcina, sec. II-III î.Hr.;
• „La Vârtop”, ruinele castrului roman de pământ şi aşezare civilă, sec.
I-II, î.Hr.;
¾
Polovragi: fortificaţie şi aşezare din epoca geto-dacică, sec. II î.Hr.;
¾
Runcu:
• „La Bulboc”, aşezare paleolitică din epoca bronzului şi care are şi
câteva desene rupestre, sec. III î.Hr.;
• „ La Cruce aşezare civilă din epoca bronzului, geto-dacică, cultura
Coţofeni, sec. II-III î.Hr.;
• în vatra satului Runcu ruinele unei construcţii medievale din sec. XVXVI;
¾
Valea Perilor (com. Cătunele): castrul de pământ, aşezare civilă din
epoca romană, sec. II-III d.Hr.;
Tezaurul acestei categorii de obiective este deosebit de bogat şi cuprinde
atât construcţii civile cât şi religioase. Se remarcă faptul că în judeţ, în aşezările
urbane şi rurale s-au păstrat un număr important de case vechi, valoroase pentru
epoca şi stilul în care au fost realizate. Alături de acestea, impresionante sunt
cele 92 biserici de lemn, aflate în patrimoniul cultural, în majoritate situate în
mediul rural. Poziţia lor în locuri mai puţin accesibile şi starea de conservare
precară, face ca un mic număr să fie să fie atrase în turismul rural. Dintre cele
care prezintă un real interes pentru turism amintim:
Ö municipiul Târgu Jiu: monumente laice: clădirea fostei prefecturi (1875),
4 case (1930-1938), arh. J. Doppelreiter, clădirea Bibliotecii judeţene (1929),
şcoala normală (Colegiul Spiru Haret - 1924), Colegiul „Tudor Vladimirescu”
(1896-1898), casa serdarului I. Chiriţă Corbeanu (sec. XVIII), Tribunalul
Judeţean, stil neoclasic (sec. XX), clădirea actualei Prefecturi (1898), arh. P.
Antonescu, case cu arhitectura secolelor XVIII-XIX, ctitorii ale unor familii
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boiereşti: B. Gănescu, D. Măldărescu, Protopop Andrei, C. Brăiloiu; monumente
religioase: Catedrala domnească (1748-1764), cu picturi exterioare, biserica Sf.
Nicolae, stil neobizantin (sec. XVIII), biserica Sf. Apostoli (1927-1938);
Ö Novaci – biserică de lemn Sf. Dumitru, sec. XVII;
Ö Tg. Cărbuneşti – biserică de zid, Sf. Ioan Botezătorul, 1780, picturi
interioare originale; Lărgeşti (oraş Tg. Cărbuneşti): schitul Logreşti, 1718, astăzi
ruine, se păstrează doar biserica Sf. Voievozi cu picturi originale deosebite;
Ö Baia de Fier: gospodăriile Petru Flondor şi Ioan Mihuţescu, case şi anexe,
sec. XX, bine conservate; biserica „Toţi Sfinţii” (1749-1753), picturi originale,
zid de incintă;
Ö Bălceşti (com. Bengeşti – Ciocadia): casele I. Sârbu, I. Avramescu, sec
XX;, biserica Sf. Ilie, 1732, cu fresce originale;
Ö Bărbăteşti (com. Bărbăteşti): casele C. Bărbătescu, P. Sburlea, sec. XIX;
Ö Bengeşti (com. Bengeşti – Ciocadia): grup de case vechi, sec. XIX- XX,
şcoala cu fântână, clădirea cooperativei de credit, sec XX, biserica Sf. Voievozi
1729, fresce originale, zid de incintă;
Ö Bâlteni (com. Bâlteni): casele Bichileru, clădirea şcolii vechi, sec. XX,
biserica Sf. Vasile şi Sf. Împăraţi, 1826;
Ö Copăcioasa (com. Scoarţa): casele P. Dobran, I. Popescu, sec. XX,
biserică de lemn „Buna Vestire”, 1769;
Ö Cloşani (com. Padeş): biserică de lemn „Înălţarea Maicii Domnului”,
1763;
Ö Cârligei (com. Bumbeşti Piţic): biserica de lemn „Pogorârea Duhului
Sfânt”, 1763;
Ö Glogova (com. Glogova): ansamblul de clădiri a familiei Glogoveanu,
sec. XVIII, casă tip culă, modernizată şi cu destinaţie specifică, biserica Sf.
Nicolae, 1730;
Ö Glodeni (com. Bălăneşti): biserica de lemn „Adormirea Maicii
Domnului”, 1772, biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”, 1728, pivniţe de deal
din lemn, sec. XIX;
Ö Hobiţa (com. Peştişani): biserica de lemn „Intrarea în biserică”, 1828,
printre ctitori se numără şi bunicul lui C. Brâncuşi;
Ö Larga (com. Samarineşti): casă culă I. Darvani, sec XIX, biserică de zid
„Sf. Ilie”, 1826;
Ö Plopşoru (com. Plopşorul): moară ţărănească, sec. XIX;
Ö Pocruia (com. Tismana): biserica de lemn „Sf. Andrei”, sec. XVIII;
Ö Pojogeni (oraş Tg. Cărbuneşti): trei biserici de lemn, sec. XVIII-XIX,
bine conservate;
Ö Poiana (oraş Rovinari): cula Poenaru, sec. XX, casa A. Mogoş, sec. XX,
colecţie etnografică, biserică de zid, sec. XIX;
Ö Polovragi (com. Polovragi): mănăstirea Polovragi, sec. XVI-XVIII, ctitor
D. Părăianu, hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în stil brâncovenesc,
colecţie muzeală de icoane şi cărţi vechi, biserică de lemn „Sf. Nicolae”, 1806;
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Ö Scoarţa (com. Scoarţa): ansamblul de case vechi cu anexe gospodăreşti,
sec. XX;
Ö Sâmbotin (com. Schela): mănăstirea Lainici, sec. XVIII-XIX, ctitoria mai
multor familii de boiereşti, hram „Intrarea în biserică”, colecţie de obiecte de
cult şi cărţi vechi, azi se ridică o biserică nouă pentru mănăstire.
Judeţul Gorj deţine câteva obiective, de mare valoare artistică şi istorică:
- municipiul Târgu Jiu: ansamblul sculptural C. Brâncuşi (Masa Tăcerii,
Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului, Coloana Infinitului), realizat între 1837-1838,
integrat în patrimoniu UNESCO, ce se află în continuare într-un amplu proces
de restaurare; mausoleul Ecaterina Teodoroiu, 1935, sculptor Luminiţa Pătraşcu;
monumentul lui Tudor Vladimirescu, 1898; podul de peste Jiu cu piese
executate în Franţa (1894-1895), actualmente mutat la circa 500 m în amonte pe
Jiu; cişmeaua Sâmboteanu sec. XVIII; ceas solar vechi polonez, în centrul civic,
1840;
Padeş (com. Padeş): monumentul Proclamaţiei lui Tudor Vladimirescu de
la 1821, ridicat în 1921 de arh. S. Balosin;
Schela (com. Schela): monument ridicat domnitorului Mihai Viteazu;
Sâmbotin (com. Schela): monument dedicat generalului de armată I.
Dragalina, căzut în primul război mondial în defileul Jiului.
Case memoriale mai importante sunt în:
municipiul Târgu Jiu: casa memorială „Ecaterina Teodoroiu”, realizată în
1958;
Glodeni (com. Bălăneşti): casa memorială I. Popescu Voiteşti, mare geolog
român;
Hobiţa (com. Peştişani): casele memoriale ale sculptorului C. Brâncuşi şi I.
Blendea;
Vladimir (com. Vladimir): casa memorială a pandurului Tudor
Vladimirescu (1780- 1821).
Bălceşti (com. Bengeşti-Ciocadia): casa memorială a Mariei Lătăreţu
În ciuda evoluţiei istorice şi a dezvoltării socio-economice, câteva
localităţi gorjene au meritul de a-şi fi păstrat şi conservat un nucleu istoric, vechi
care să arate locuitorilor şi turiştilor de astăzi etapele lor de dezvoltare:
municipiul Târgu Jiu: centrul vechi al oraşului care include toate casele
vechi amintite, edificiile publice, ansamblul C. Brâncuşi, parcul oraşului;
Târgu Cărbuneşti: perimetrul central unde s-au păstrat aproximativ 50 de
clădiri vechi;
Curtişoara (com. Bumbeşti Jiu): veche reşedinţă a voievodului Litovoi
astăzi adăposteşte Muzeul de arhitectură populară, cula Cornoiu, ansamblul
Tătărăscu, biserica Sf. Ioan Botezătorul, 1820, precum şi case şi conace vechi
(sec. XVIII- XIX);
Ţânţăreni (com. Ţânţăreni): vechiul centru comunal cu 19 case ţărăneşti
ridicate în perioada 1920 – 1925.
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Judeţul Gorj are un număr relativ mare de muzee şi dintre acestea o mare
parte au specific etnofolcloric:
municipiul Târgu Jiu: Muzeul Judeţean, inaugurat în 1894, reorganizat în
1954, cu secţii de istorie şi artă;
Curtişoara: Muzeul de arhitectură populară înfiinţat în 1946, ce dispune de
o expoziţie pavilionară şi un parc etnografic de 1,5 ha;
Leleşti: Muzeu de istorie şi etnografie, inaugurat în 1977.
Arcani: Muzeu amenajat în cadrul şcolii, în cadrul căruia, se găsesc
dovezi cu privire la modul de viaţă tradiţional, la activitatea de piuare specifică
în trecut în Arcani, pe apa Jaleşului.
Glogova: muzeu amenajat în cula Glogoveanu, în care se pot vizita piese
cu caracter etnografic, costume populare, vase ceramice, obiecte de uz
gospodăresc.
Lista colecţiilor şi muzeelor etnografice din judeţul Gorj
Tabelul 2.1.7.
Nr.
crt.

Localitatea
(comună, sat)

Colecţie
sătească *
* (prel. Lemn)
*(ţesături,
cusături)

Muzeu sătesc *

Muzeu etnografic
în aer liber *

-

-

-

-

1.

Albeni

2.

Arcani

3.

Bengeşti – Ciocadia

-

4.

Borăscu

-

*(ceramică, teh.
casnică)
*

5.

Curtişoara

-

-

6.

Padeş (sat Călugăreni)

*

-

*(arhitectură
populară)
-

7.

Runcu (sat Dobriţa)

-

*

-

8.

Runcu

*

-

-

9.

Căluia (sat Găleşoaia)

*(olărit)

-

-

10.

Glogova

*

-

-

11.

Leleşti

-

*(mori şi pive)

-

12.

Samarineşti (sat Larga)

*

-

-

13

Tismana
Mun. Târgu
Ştefăneşti)

-

*(port popular)

-

*

-

-

13.

Jiu

(sat

-

În judeţul Gorj există in număr de 13 muzee şi colecţii etnografice, situate
în deosebi în oraşe şi localităţi rurale care au meritul de a conserva obiecte şi
valori ale artei şi creaţiei populare specifice acestei vetre folclorice (tabel
2.1.7.).
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Realitatea etnografică gorjeană, tradiţională se schimbă fiind din ce în ce
mai necesară păstrarea unor centre de arhitectură populară cu trăsături proprii,
dezvoltarea prelucrării artistice a lemnului prin case, porţi, obiecte de uz caznic
şi gospodăresc bogat ornamentate, tradiţiile în arta ţesutului, cusăturilor,
costumelor populare, în datini şi obiceiuri folclorice. Localităţile în care încă se
remarcă astfel arhitectura populară cu casele cu parter înalt, pe pivniţe, cu prispă
în afară şi cu acoperiş în patru ape vor trebui salvate de la distrugerea totală.
Aceste urme ale vieţii tradiţionale se mai găsesc în satele: Cerna-Sat, Motru Sec,
Cloşani, Padeş, Izvarna, Tismana, Topeşti, Boroşteni, Gureni, Valea Mare,
Bâlta, Bâltişoara, Runcu, Dobriţa, Suseni, Curpen, Vaidei, Vălari, Arcani,
Curtişoara, Glogova, Găvăneşti, Seuca, Pârâu de Vale, Boboeşti, Vârtopu,
Novaci, Baia de Fier, Polovragi, Alimpeşti, Albeni, Prigoria, Glodeni.
În Gorj ca şi în restul Olteniei poate fi cunoscută arta laică a caselor
boiereşti, reprezentate mai ales prin cule fortificate, la Glogova, Cartiu,
Curtişoara, Vladimir, Groşerea, amintiri a unor vremuri dominate de invazii
temporare ale turcilor; arta prelucrării artistice a lemnului un frumos şi străvechi
meşteşug, prezent în localităţile: Crasna, Novaci, Padeş, arta ceramicii cu mai
multe centre binecunoscute: Târgu Jiu , Găleşoaia, Stejerei, Stroieşti, Arcani,
Rosova, Glogova, Ştefăneşti, ponderea cea mai mare o reprezentând-o ceramica
roşie, nesmălţuită, în forme foarte diverse de vase şi ulcioare, arta ţesuturilor,
broderiilor, costumului popular, cu o străveche tradiţie dominate de culori vii şi
motive geometrice, creaţii artistice ce pot fi admirate în gospodăriile din
localităţile Crasna, Novaci, Polovragi, Runcu, Leleşti.
La acestea se adaugă sărbători şi manifestări folclorice. În Gorj au loc
frumoase manifestări folclorice legate de ritmul activităţilor pastorale şi
agricole, sau legate de anumite sărbători din calendarul creştin ortodox. Între
acestea mai importante sunt:
• Alaiul sărbătorilor de iarnă – municipiul Târgu Jiu;
• Ziua oierilor – Novaci (mai);
• Ziua Soarelui, dedicată începutului Revoluţiei de la 1821 – Padeş (iunie);
• Drăgaica – Crasna (iunie);
• Cântecul Munţilor – Lainici (august);
• Cântecul Văilor – Drăgoteşti (iunie);
• Izvoare fermecate – Târgu Jiu (iunie);
• Festivalul de folclor gorjenesc – Tismana (august);
• Festivalul folcloric „Coborâtul oilor de la munte” – Baia de Fier
(septembrie);
• Festivalul de cântec popular „Maria Lătăreţu” – Târgu Jiu (august).

60

6

tabel 2.1.8.
Nr Ide
LMI 2004
crt ntif
icat
or
1. 64 GJ-III-a-A-09465
7
4

GJ-I-s-A-09120
GJ-I-s-A-09125

4.

5

GJ-I-s-A-09126

5.
6.
7.

0
3
4

GJ-I-s-A-09149
GJ-I-s-A-09150
GJ-II-a-B-09186

8.

17

GJ-II-a-A-09185

9.

19

GJ-II-m-A-09185.02

10.
11.
12.
13.
14.

24
26
48
56
73

GJ-II-m-A-09189
GJ-II-m-A-09191
GJ-II-a-B-09210
GJ-II-m-A-09216
GJ-II-a-B-09231

15. 77

GJ-II-a-B-09233

16. 07

GJ-II-a-A-09256

17. 08

GJ-II-m-A-09256.01
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2.
3.

DENUMIRE

ADRESA

Potenţial
turistic

Generator
direct
venituri

n

DA

NU

“Peştera Muierilor” BAIA DE FIER
“Peştera Cioarei”
PEŞTIŞANI

BAIA DE FIER
BOROŞTENI

DA
NU

DA
NU

“Gară”

BUMBEŞTI-JIU

n

DA

NU

TELEŞTI
TELEŞTI
TÂRGU JIU

TELEŞTI
TELEŞTI
n

NU
NU
DA

NU
NU
NU

TÂRGU JIU

n

DA

NU

TÂRGU JIU

n

DA

NU

n
n
BAIA DE FIER
BĂLĂNEŞTI
BENGEŞTI

DA
DA
DA
DA
DA

NU
NU
NU
NU
NU

BENGEŞTI

DA

NU

populare Cartier Curtişoara

TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
BAIA DE FIER
BĂLĂNEŞTI
BENGEŞTICIOCADIA
BENGEŞTICIOCADIA
BUMBEŞTI-JIU

n

DA

DA

Cartier Curtişoara

BUMBEŞTI-JIU

n

DA

DA

Ansamblul monumental „Calea
Eroilor” realizat de Constantin
Brâncuşi
Peştera Muierilor”
Aşezarea
neolitică
de
la
Boroşteni
Castrul şi aşezarea civilă de la
Bumbeşti-Jiu
Situl arheologic de la Teleşti
Necropola Hallstatt de la Teleşti
Ansamblu urban

Calea Eroilor

“Curături”
“Livezile mari”
Str.
Traian,
Vladimirescu
T.,
Unirii, Griviţa, calea
ferată Calea Eroilor
Casa Cornea Brăiloiu
Bd.
Teodoroiu
Ecaterina
365
Cartier Vădeni
Biserica
“Adormirea
Maicii Bd.
Teodoroiu
Domnului”
Ecaterina 365
Biserica “Sf. Voievozi”
Piaţa Victoriei
Prefectura Judeţului Gorj
Piaţa Victoriei 4
Ansamblul bisericii “Toţi Sfinţii” N
Biserica de lemn “Sf.Voievozi”
Cătun Toropi
Ansamblul
bisericii
“Sf. N
Voievozi”
Ansamblul şcolii din Bengeşti
N
Muzeul arhitecturii
gorjeneşti
Cula Cornoiu

ORAS/COMUNA

TÂRGU JIU

SAT
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GJ-II-m-A-09256.02
GJ-II-m-A-09264
GJ-II-a-B-09268

21. 31

GJ-II-a-B-09276

22. 45
23. 49
24. 72

GJ-II-a-B-09286
GJ-II-a-A-09288
GJ-II-m-A-09305

25. 74
26. 80
27. 03

GJ-II-a-A-09306
GJ-II-m-A-09309
GJ-II-a-B-09331

28. 32
29. 50
30. 57

GJ-II-a-A-09356
GJ-II-m-A-09370
GJ-II-m-A-09377

31. 69
32. 75
33. 77

GJ-II-a-B-09389
GJ-II-m-A-09392
GJ-II-a-B-09394

34. 91

GJ-II-a-B-09406

Biserica “Sf. Ioan Botezătorul”
Casa Cartianu
Ansamblul bisericii de lemn
“Intrarea în Biserică”
Ansamblul bisericii “Sf. Ioan
Botezătorul”
Fostul schit Covrigi
Ansamblul schitului Crasna
Biserica de lemn “Cuvioasa
Paraschiva”
Ansamblul Glogoveanu
Cula Crăsnaru
Ansamblul bisericii de lemn “Sf.
Ioan Botezătorul”
Mănăstirea Polovragi
Biserica de lemn „Sf. Dumitru”
Biserica de lemn „Intrarea în
Biserică”
Mănăstirea Strâmba
Cula Cioabă-Chintescu
Ansamblul bisericii de lemn „Sf.
Nicolae”
Ansamblu urban

Cartier Curtişoara
N
N

BUMBEŞTI-JIU
TURCINEŞTI
CRASNA

n
CARTIU
CĂRPINIŞ

DA
DA
DA

NU
NU
NU

N

CIOCADIA

DA

NU

N
N
Cătun Bâşneci

BENGEŞTICIOCADIA
VĂGIULEŞTI
CRASNA
BĂLĂNEŞTI

COVRIGI
CRASNA
GLODENI

DA
DA
DA

NU
NU
NU

N
N
Cartier Ploştina

GLOGOVA
ANINOASA
MOTRU

GLOGOVA
GROŞEREA
n

DA
DA
DA

NU
NU
NU

N
Cartier Vlădoi
N

POLOVRAGI
SCHELA
CRUŞEŢ

POLOVRAGI
SCHELA
SLĂVUŢA

DA
DA
DA

NU
NU
NU

N
N
N

TURCENI
SLIVILEŞTI
SLIVILEŞTI

STRÂMBA JIU
ŞIACU
ŞURA

DA
DA
DA

NU
NU
NU

35. 92

GJ-II-a-B-09407

Ansamblu urban

36. 93

GJ-II-a-B-09408

Ansamblu urban

37. 94

GJ-II-a-B-09409

Ansamblul Schitului Logreşti

Str. Eroilor 1-5, 6, TÂRGU
7, 8, 10, 14, 16, 22 CĂRBUNEŞTI
Str. Gilort 1-3, 5
TÂRGU
CĂRBUNEŞTI
Str.
Trandafirilor TÂRGU
60-91, 92, 97, 101, CĂRBUNEŞTI
103, 105, 108, 110,
112, 116, 119, 120,
121, 122, 125, 127,
129, 131, 134, 136,
138, 140
N
LOGREŞTI

n

DA

NU

n

DA

NU

n

DA

NU

TÂRGU
LOGREŞTI
TISMANA

DA

NU

38. 00

GJ-II-a-A-09413

Mănăstirea Tismana

N

DA

NU

TISMANA
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18. 09
19. 17
20. 20

GJ-II-a-A-09414

40. 27
41. 6

GJ-II-a-B-09429
GJ-I-m-A-09119.01

Ansamblul schitului Cioclovina N
de Jos
Vechiul centru comercial
În centrul satului
Aşezare
“Măgura”

TISMANA

TISMANA

DA

NU

ŢÂNŢĂRENI
ALIMPEŞTI

ŢÂNŢĂRENI
ALIMPEŞTI

DA
NU

NU
NU

Situaţia monumentelor culturale tip B în judeţul Gorj
tabel 2.1.9.
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

63

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ientifi LMI 2004
cator
1

DENUMIRE

ADRESA

ORAS/COM SAT
UNA

GJ-I-s-B-09115 Aşezarea romană de la Târgu Jiu “Ştiubeiul lui
Ionicioiu”
GJ-I-s-B-09116 Aşezarea medievală de la Târgu “Câmpul lui Pătru”Jiu
Polata
GJ-I-s-B-09117 Aşezarea dacică de la Albeni
“La morminţi”
GJ-I-s-B-09118 Aşezare
“La Biserică”

TÂRGU JIU

ALBENI
ALBENI

ALBENI
ALBENI

“Măgura”
“Peştera
Pârcălabului”
“Codrişoare”

12

GJ-I-s-B-09123 Aşezarea de la Bâlteni

“La Cimitir”

ALIMPEŞTI
BAIA DE
FIER
BENGEŞTICIOCADIA
BÂLTENI

ALIMPEŞTI
BAIA DE FIER

11

GJ-I-s-B-09119 Situl arheologic de la Alimpeşti
GJ-I-s-B-09121 Aşezarea neolitică de la Baia de
Fier
GJ-I-s-B-09122 Casa Ştirbei

13

GJ-I-s-B-09124 Casele Bengescu

“Podul Gilortului”

BENGEŞTI

18

GJ-I-s-B-09127 Situl arheologic de la Bumbeşti-Jiu“Vârtop”

22

GJ-I-s-B-09128 Ruinele mănăstirii “Sf. Treime”“La Vişina”
Vişina
GJ-I-s-B-09129 Castrul roman de la Bumbeşti-Jiu “La şcoala Pleşa”

BENGEŞTICIOCADIA
BUMBEŞTIJIU
BUMBEŞTIJIU
BUMBEŞTIJIU
PADEŞ

2
3
4
5
10

23
26

GJ-I-s-B-09130 Situl arheologic de la Călugăreni, “La morminţi”
punct “La morminţi”

TÂRGU JIU

BĂLCEŞTI
BĂLTENI

n
n
n
CĂLUGĂRENI

AN
Potential Generator
CONSTRUCTIE turistic direct de
direct
venituri
Sec.II Epoca
NU
romană
Sec.XIV-XVI
NU
Epoca medievală
Epoca dacică
NU
Sec.XVI Epoca
NU
medievală
N
NU
Neolitic, cultura
NU
Sălcuţa
Sec.XVIII Epoca
NU
medievală
Sec. V Epoca
NU
migraţiilor
Sec.XVI-XVII
NU
Epoca medievală
Epoca romană
NU
Sec. XIV-XV
DA
Epoca medievală
Epoca romană
NU
N

NU

NU
-
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39. 07

15.
16.
17.
18.
19.
20.

30

GJ-I-s-B-09131 Aşezarea medievală de la Frăţeşti “Părăul Şuşiţa”

LELEŞTI

31

GJ-I-s-B-09132 Aşezarea medievală de la Glodeni “La Biserică”

BĂLĂNEŞTI GLODENI

32
35

GJ-I-s-B-09133 Situl arheologic de la Gornăcel
GJ-I-s-B-09134 Aşezarea romană de la Hăieşti

“La Biserică”
“Jidovi”

SCHELA
SĂCELU

36
39

GJ-I-s-B-09135 Aşezarea fortificată de la Măru
GJ-I-s-B-09136 Aşezare fortificată dacică

“La Cetate”
“La Cetate”

LOGREŞTI MĂRU
STOINA
PĂIŞANI

40

GJ-I-s-B-09137 Aşezare dacică fortificată

41

GJ-I-s-B-09138

21.
22.

64

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

32.

GJ-I-s-B-09139

47

GJ-I-s-B-09140

48

GJ-I-s-B-09141

52
54

GJ-I-s-B-09142
GJ-I-s-B-09143

59
62

GJ-I-s-B-09144
GJ-I-s-B-09145

65

GJ-I-s-B-09146

66
67

GJ-I-s-B-09147 Aşezarea neolitică de la Şura
GJ-I-s-B-09148 Situl arheologic de laTârguCărbuneşti, punct “Geminele”

“Valea Caselor”
“Geminele”

GJ-I-s-B-09151 Situl arheologic de la Toiaga
GJ-I-s-B-09152 Aşezarea de epoca bronzului de
a Topeşti

“Curături”
“Cetate”

33.

74
77

GORNĂCEL
HĂIEŞTI

“Crucea lui
POLOVRAGI POLOVRAGI
Ursache”
Situl arheologic de la Runcu,
“La Bulboc”, “Cracul RUNCU
RUNCU
punct”la Bulboc”, “Cracul
Răchiţele”, “Peştera
Răchiţele”, “Peştera Popii”
Popii”
Situl arheologic de la Runcu,punct “La Cruce”
RUNCU
RUNCU
“La Cruce”
Aşezarea medievală de la Runcu “La morminţi”, în
RUNCU
RUNCU
vatra satului
Aşezarea şi necropola romană de “Turtiţa”, “Grui”
SĂCELU
SĂCELU
a Săcelu
Situl arheologic de la Sărdăneşti “În cimitir”
PLOPŞORU SĂRDĂNEŞTI
Situl arheologic de la Socu
“Cioaca Boii” şi
BĂRBĂTEŞT SOCU
“Dealul lui Istrate” I
Situl arhelogic de la Spahii
“Dealul Spahiilor” TURBUREA SPAHII
Fortificaţie
“Dealul
SLIVILEŞTI ŞIACU
Bungeteanu”
Fortificaţia dacică de la Şomăneşti “Cioaca cu bani”
TELEŞTI
SOMĂNEŞTI

44

31.

FRĂŢEŞTI

SLIVILEŞTI
TÂRGU
CĂRBUNEŞ
TI
STOINA
TISMANA

ŞURA
n
TOIAGA
TOPEŞTI

Sec. XIV Epoca
medievală
Sec. II-III Epoca
romană
N
Sec. II-III Epoca
romană
N
Sec. IV-I a.Chr.
Latene
Sec. II-I a.Chr.
Latene
N
N

NU

-

NU

-

NU

-

NU

--

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

Sec. XV – XVI
NU
Epoca medievală
Epoca romană
NU

-

N
N

NU

-

NU

-

N
Sec. VII-VI
a.Chr.Hallstatt
sec. I a. Chr.
Latene
Neolitic
N

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

N
NU
Epoca bronzului
NU

-
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14.

35.
36.

78

80

GJ-I-s-B-09153 Aşezarea dacică fortificată de la “La Cetate”
Ţicleni
GJ-I-s-B-09154 Ruinele bisericii mănăstirii de la “În cimitir”
Valea Mănăstirii
GJ-I-s-B-09155 Situl arheologic de la Valea Perilor “Chivadarul”

83

GJ-I-s-B-09156 Aşezarea de la Valea Poienii

79

“La Măgura”

37.
84

GJ-I-s-B-09157 Aşezarea de la Văgiuleşti

“Valea Casei”

ŢICLENI

ŢICLENI

CĂTUNELE VALEA
MĂNĂSTIRII
CĂTUNELE VALEA
PERILOR
SAMARINEŞ VALEA POIENII
TI
VĂGIULEŞTI VĂGIULEŞTI

38.
39.
40.
41.
42.

65

43.
44.

85
89
90
91
92
93
94

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

95
96
97
98
99
100
101
102

GJ-I-s-B-09158 Situl arheologic de la Vidin
GJ-I-s-B-09159 Aşezarea de epoca bronzului de
a Vierşani
GJ-I-s-B-09160 Aşezarea de epoca bronzului de
a Vierşani II
GJ-II-m-B-09161 Biserica “Sf. Împăraţi”
GJ-II-m-B-09162 Biserica “Naşterea Maicii
Domnului”
GJ-II-m-B-09163 Podul Vechi
GJ-II-a-B-09186 Ansamblu urban

Latene
sec. XIV. Epoca
medievală
Sec. I – III Epoca
romană
Sec. V – VII
Epoca romanobizantină
Sec. V – VI
Epoca romanobizantină
N
Epoca bronzului

“Surliţa “ şi “Boia”
“Poarta luncii”

JUPÂNEŞTI VIDIN
JUPÂNEŞTI VIERŞANI

“Piscul cerului”

JUPÂNEŞTI VIERŞANI

Cartier Romaneşti
Cartier Siseşti

TÂRGU JIU n
TÂRGU JIU n

sec. II-I a. Chr.
Latene
1820-1830
1839

TÂRGU JIU n
TÂRGU JIU n

1894
n

Grădina Publică
Str. Traiana,
Vladimirescu T.,
Unirii, Griviţa, calea
ferată Calea Eroilor
GJ-II-m-B-09165 Biserica “Sf. Nicolae”, “Sf. Andrei” Str. 11 Iunie 48
GJ-II-m-B-09166 Casa protopopului Andrei
Str. 16 Februarie 9
Schevofilax
GJ-II-m-B-09167 Casă
Bd. Brâncuşi
Constantin 15
GJ-II-m-B-09168 Cămin de Ucenici al Cooperaţiei Bd. Brâncuşi
Meşteşugăreşti
Constantin 19
GJ-II-m-B-09169 Casă
Str. Drăgoeni 74
GJ-II-m-B-09170 Casă
Str. Drăgoeni 171
GJ-II-m-B-20123 Casă
Str. Drăgoeni 414
GJ-II-m-B-09171 Biserica “Sf. Apostoli”
Calea Eroilor

TÂRGU JIU n
TÂRGU JIU n

1810
sec. XVIII

TÂRGU JIU n

1933

TÂRGU JIU n

1933

TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU

înc. sec. XX
înc. sec. XX
înc. sec. XX
1937

n
n
n
n

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

DA

NU

NU

-

DA

NU

NU

-

NU

-

NU

-

NU
NU
NU
DA

NU

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI
GORJ

34.

66

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

103
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
122
123
125

128
129
130
131

GJ-II-m-B-09172 Casa Vintilă
GJ-II-m-B-09173 Casă
GJ-II-m-B-09174 Casa Opriş
GJ-II-m-B-09175 Casă
GJ-II-m-B-09176 Casa Iancu Carabatescu
GJ-II-m-B-09177 Prefectura Veche
GJ-II-m-B-09178 Casa Gherghe
GJ-II-m-B-09179 Şcoala Normală
GJ-II-m-B-09180 Casa Şetrarului Chiriţă Corbeanu
GJ-II-m-B-09181 Casa Iunian Grigore
GJ-II-m-B-09182 Casele Doppelreiter
GJ-II-m-B-09183 Casă
GJ-II-m-B-09184 Casa Vasile Moangă
GJ-II-m-B-09187 Liceul “Tudor Vladimirescu”
GJ-II-m-B-09188 Casa Catană
GJ-II-m-BCasa Barbu Gănescu
09190
GJ-II-m-B-09192 Palatul Finanţelor, azi
Universitatea C.Brâncuşi
GJ-II-m-B-09193 Casă
GJ-II-m-B-09194 Casa Niculescu
GJ-II-m-B-09195 Casa Pâinişoară
GJ-II-m-B-09196 Casă

133

GJ-II-m-B-09197 Casă

135

GJ-II-m-B-09198 Casa Găvănescu

136

GJ-II-m-B-09199 Casa Miloşescu

137

GJ-II-m-B-09200 Casă

138

GJ-II-m-B-09201 Casă

127

Calea Eroilor 5
Calea Eroilor 23
Calea Eroilor 49
Calea Eroilor 92
Str. Geneva 4
Str. Geneva 8
Str. Geneva 9
Str. Oltului 106
Str. Parâng 1
Bd. Republicii1
Bd. Republicii 10
Bd. Republicii 13
Str. Siret 30
Str. Unirii 29
Str. Unirii 37
Piaţa Victoriei 2

TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

1928
1929
1930
1928
înc. sec. XX
1875
n
1924
sec. XVIII
1940
1932
1935
sec. XVIII
1896-1898
1930-1935
sec. XVIII

Str. Victoriei 24

TÂRGU JIU n

1900

Str. Victoriei 126
Str. Victoriei 132
Str.Victoriei 149
Str.Vladimirescu
Tudor 14
Str.Vladimirescu
Tudor 18
Str.Vladimirescu
Tudor 25
Str.Vladimirescu
Tudor 27
Str.Vladimirescu
Tudor 29
Str.Vladimirescu
Tudor 31

TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU

n
n
n
n

1909
1907
1904
1850

TÂRGU JIU n

1934

TÂRGU JIU n

1934

TÂRGU JIU n

1910

TÂRGU JIU n

1893

TÂRGU JIU n

1893

NU
NU
NU
NU
NU
DA
NU
NU
NU
NU
NU
NU
DA
NU
NU

NU
NU
-

DA

NU

NU

-

NU
NU
NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

67

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

139

GJ-II-m-B-09202 Casă

140

GJ-II-m-B-09203 Casă

141

GJ-II-m-B-09204 Casa Dimitrie Măldărescu

142
143
144

148

GJ-II-m-B-09205 Ruinele bisericii “Sf.Nicolae”
GJ-II-m-B-09206 Biserica de lemn “Sf.Îngeri”
GJ-II-m-B-09207 Biserica de lemn “Cuvioasa
Paraschiva”
GJ-II-m-B-09209 Biserica de lemn “Sf. Ioan
Botezătorul”
GJ-II-a-B-09210 Ansamblul bisericii “Toţi Sfinţii”

151

GJ-II-m-B-09211 Gospodăria Pătru Flondor

N

152

GJ-II-m-B-09212 Casa Mihuţescu

N

153
154
155
157

GJ-II-m-B-09213 Casa de lemn Scarlat
GJ-II-m-B-09214 Casa Gică Popescu
GJ-II-m-B-09215 Casa Barbici
GJ-II-m-B-09217 Ruinele bisericii “Sf. Grigore
Teologul”
GJ-II-m-B-09218 Casa de lemn Floarea Cochină
GJ-II-m-B-09219 Biserica de lemn “Sf. Gheorghe”
GJ-II-m-B-09220 Biserica “Sf. Ilie”

N
N
N
Cătun Viezuri

Cătun Pereşti

162

GJ-II-m-B-09221 Biserica de lemn “Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului”
GJ-II-m-B-09222 Gospodăria C.Avramescu

163

GJ-II-m-B-09223 Casa Sârbu

39

165

GJ-II-m-B-09225 Casa Costică Bărbătescu

N

167

GJ-II-m-B-09226 Biserică de lemn

n

147

158
159
160
161

Str.Vladimirescu
Tudor 33
Str.Vladimirescu
Tudor 37
Str.Vladimirescu
Tudor 40
n
n
n
N
N

N
N
N

N

TÂRGU JIU n

1926

TÂRGU JIU n

1912

TÂRGU JIU n

sec. XVIII

ALBENI
ALBENI
ALIMPEŞTI ALIMPEŞTI
CRASNA
ANINIŞU DIN
VALE
NEGOMIR ARCANI

ante 1730
înc. sec. XIX
1800

BAIA DE
FIER
BAIA DE
FIER
BAIA DE
FIER
BĂLĂNEŞTI
BĂLĂNEŞTI
BĂLĂNEŞTI
BĂLĂNEŞTI

BAIA DE FIER

1750

BAIA DE FIER

n

BAIA DE FIER

înc. sec. XX

BĂLĂNEŞTI
BĂLĂNEŞTI
BĂLĂNEŞTI
BĂLĂNEŞTI

BĂLĂNEŞTI BĂLĂNEŞTI
BOLBOŞI
BĂLĂCEŞTI
BENGEŞTI- BĂLCEŞTI
CIOCADIA
BENGEŞTI- BĂLCEŞTI
CIOCADIA
BENGEŞTI- BĂLCEŞTI
CIOCADIA
BENGEŞTI- BĂLCEŞTI
CIOCADIA
BĂRBĂTEŞT BĂRBĂTEŞTI
I
SAMARINEŞ BĂZĂVANI

NU

-

NU

-

DA

NU

NU
NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

sec. XIX
sec. XIX
înc. sec. XIX
1841

NU
NU
NU

-

NU

-

sec. XIX
1755-1757
1732

NU
NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

1825

1790
1936
sf. sec. XIX
1848-1850
sec. XIX
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80.

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

68

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

N

TI
BÂLTENI

N
N
N

BÂLTENI
BÂLTENI
ALBENI

169
170
172

GJ-II-m-B-09227 Biserica “Sf.Vasile” şi “Sf.
Împăraţi”
GJ-II-m-B-09228 Casa Dincă Schileru
GJ-II-m-B-09229 Şcoala “Dincă Schileru”
GJ-II-m-B-09230 Biserica de lemn “Sf. Gheorghe”

173

GJ-II-a-B-09231 Ansamblul bisericii “Sf. Voievozi” N

176

GJ-II-m-B-09232 Casa Elena Giurcă

N

177

GJ-II-a-B-09233 Ansamblul şcolii din Bengeşti

N

181

GJ-II-m-B-09234 Gospodăria Ion Danciu

Cătun Pereşti

183

GJ-II-m-B-09235 Casa Vartolomei Văruţ

4

184

GJ-II-m-B-09236 Casa David Colibăşanu

15

186

GJ-II-m-B-09238 Cooperativa de Credit

80

187

GJ-II-m-B-09239 Casă

109

188

GJ-II-m-B-09240 Vila Doichin N. Georgescu

119

189

GJ-II-m-B-09241 Casa Şt. N. Geană

140

191

GJ-II-m-B-09242 Casă

477

192

GJ-II-m-B-09243 Biserica de lemn “Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului”
GJ-II-m-B-09244 Biserica de lemn “Sf. Ioan
Botezătorul”
GJ-II-m-B-09245 Biserica de lemn “Naşterea Maicii
Domnului”
GJ-II-m-B-20133 Biserica de lemn “Bunavestire”

Cătun Măgura

194
195
196

BÂLTENI

1826
înc. sec. XX
înc. sec. XX
1799-1800

N

BÂLTENI
BÂLTENI
BÂRZEIU DE
GILORT
BENGEŞTI- BENGEŞTI
CIOCADIABENGEŞTI- BENGEŞTI
CIOCADIA
BENGEŞTI- BENGEŞTI
CIOCADIA
BENGEŞTI- BENGEŞTI
CIOCADIA
BENGEŞTI- BENGEŞTI
CIOCADIA
BENGEŞTI- BENGEŞTI
CIOCADIA
BENGEŞTI- BENGEŞTI
CIOCADIA
BENGEŞTI- BENGEŞTI
CIOCADIA
BENGEŞTI- BENGEŞTI
CIOCADIA
BENGEŞTI- BENGEŞTI
CIOCADIA
BENGEŞTI- BENGEŞTI
CIOCADIA
NOVACI
Sat aparţinător
BERCEŞTI
SCOARŢA BOBU

catun Bobaie

SCOARŢA

BOBU

ante 1860

N

SAMARINEŞ BOCA
TI

ante 1815

sec. XVIII
1933
înc. sec. XX
1930
1933
înc. sec. XX
înc. sec. XX
1933
înc. sec. XIX
1908
înc. sec. XX
1834
ante 1816

NU

-

NU
NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI
GORJ

102.

168

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

69

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

197

GJ-II-m-B-09246 Biserica de lemn “Sf. Dumitru”

N

JUPÂNEŞTI BOIA

198

GJ-II-m-B-09247 Biserica “Sf. Nicolae”

Cătun Mămăroi

PEŞTIŞANI BRĂDICENI

199

GJ-II-m-B-09248 Biserica “Sf.Nicolae”, “Sf.
Voievozi”
GJ-II-m-B-09249 Biserica “Sf. Voievozi”
GJ-II-m-B-09250 Biserica “Sf. Trei Ierarhi”
GJ-II-m-B-09251 Casa Coliţa
GJ-II-m-B-09252 Biserica de lemn “Sf. Nicolae”

N

BRĂNEŞTI

200
201
202
203

214
215

DĂNEŞTI
SCOARŢA
SCOARŢA
BUMBEŞTIJIU
GJ-II-m-B-09253 Biserica “Sf. Nicolae”
Cartier Lăzăreşti
BUMBEŞTIJIU
GJ-II-m-B-09254 Biserica “Intrarea în Biserică” a
Lainici
BUMBEŞTImănăstirii Lainici
JIU
GJ-II-m-B-09255 Biserica “Schimbarea la Faţă”
Cartier Tetila
BUMBEŞTIJIU
GJ-II-m-B-09257 Ruinele Bisericii “Adormirea Maicii N
BUMBEŞTIDomnului, “Sf. Dumitru”
PIŢIC
GJ-II-m-B-09258 Biserica de lemn “Cuvioasa
Cătun Lupeşti
BUMBEŞTIParaschiva”
PIŢIC
GJ-II-m-B-09259 Han
La piatra kilometrică BUMBEŞTI122
PIŢIC
GJ-II-m-B-09260 Casa Pozneria Pantelie
145
BUMBEŞTIPIŢIC
GJ-II-m-B-09261 Biserica de lemn “Sf. Îngeri”
N
CRASNA
GJ-II-m-B-09262 Casă
114
BRĂNEŞTI

216

GJ-II-m-B-09263 Biserica “Sf. Apostoli”

218

GJ-II-m-B-09265 Biserica de lemn “Sf. Gheorghe”, Cătun Ţoţoi
“Intrarea în Biserică”
GJ-II-m-B-09266 Biserica “Toţi Sfinţii”
N

204
205
206
210
211
212
213

219
220
223

GJ-II-a-B-09268 Ansamblul bisericii de lemn
“Intrarea în Biserică”
GJ-II-m-B-09269 Biserica “Naşterea Maicii

N
N
N
Cătun Sârbeşti

BRĂNEŞTI

sec. XVIII, ref.
NU
1816
1739, ref. 1828NU
1832
1854-1859
NU

BRĂTUIA
BUDIENI
BUDIENI
n

sec. XIX
1832
sf. sec. XVIII
1760

n
n

1763, ref. Sec.
XX
1812-1817

n

1835

N

BUMBEŞTIsec. XIX
PIŢIC
BUMBEŞTI1640, ref. 1833
PIŢIC
BUMBEŞTIînc. sec. XX
PIŢIC
BUMBEŞTIPIŢIC
BUZEŞTI
CAPU
DEALULUI
TURCINEŞT CARTIU
I
PRIGORIA CĂLUGĂREAS
A
PRIGORIA CĂLUGĂREAS
A
CRASNA
CĂRPINIŞ

Cătun Arhonţi

CĂTUNELE CĂTUNELE

N

-

NU
NU
NU

-

NU

-

NU

-

DA

NU

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-
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121.

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
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152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

226
227
228
229
231
234
235
236
237
238
239
240
242
243
245
248
254
255
256
257
258

Domnului”
GJ-II-m-B-09271 Biserica “Sf. Voievozi”
GJ-II-m-B-09272 Biserica de lemn “Cuvioasa
Paraschiva”
GJ-II-m-B-09273 Biserica de lemn “Sf. Arhangheli”
GJ-II-m-B-09274 Biserica “Sf. Împăraţi”
GJ-II-m-B-09275 Casa Cepleanu
GJ-II-a-B-09276 Ansamblul bisericii “Sf. Ioan
Botezătorul”
GJ-II-m-B-09277 Biserica de lemn “Pogorârea Sf.
Duh”, “Sf. Nicolae”
GJ-II-m-B-09278 Biserica “Sf. Împăraţi”
GJ-II-m-B-09279 Biserica de lemn “Cuvioasa
Paraschiva”
GJ-II-m-B-09280 Biserica “Sf. Nicolae”
GJ-II-m-B-09281 Biserica de lemn “Înălţarea
Domnului”
GJ-II-m-B-09282 Biserica de lemn “Sf. Nicolae”
GJ-II-m-B-09283 Biserica de lemn “Buna Vestire”,
“Izvorul Tămăduirii”
GJ-II-m-B-09284 Casa Ioana I. Popescu
GJ-II-m-B-09285 Biserica de lemn “Sf. Dumitru”,
“Adormirea Maicii Domnului”
GJ-II-a-B-09286 Fostul schit Covrigi
GJ-II-m-B-09287 Biserica “Sf. Nicolae”
GJ-II-m-B-09289 Biserica de lemn “Intrarea în
Biserică”
GJ-II-m-B-09290 Casa de lemn Dumitru Danciu
GJ-II-m-B-09291 Biserica de lemn “Adormirea
Maicii Domnului”
GJ-II-m-B-09292 Biserica de lemn “Izvorul
Tămăduirii”
GL-II-m-B-09293 Biserica de lemn “Adormirea
Maicii Domnului”

Cătun Văleni

N
N

DRĂGUŢEŞ CĂRBEŞTI
TI
BUMBEŞTI- CĂRLIGEI
PIŢIC
BĂLEŞTI
CEAURU
PLOPŞORU CEPLEA
PLOPŞORU CEPLEA
BENGEŞTI- CIOCADIA
CIOCADIA
BENGEŞTI- CIOCADIA
CIOCADIA
STOINA
CIORARI
CIUPERCEN CIUPERCENI
I
GLOGOVA CLEŞNEŞTI
PADEŞ
CLOŞANI

În cimitir
N

SCOARŢA
SCOARŢA

COLIBAŞI
COPACIOASA

NU

-

NU

-

7
N

SCOARŢA
BĂLEŞTI

COPACIOASA
CORNEŞTI

NU

-

NU

-

NU
NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

N
N
N
N
N
N
N
N

N
VĂGIULEŞTI COVRIGI
Cătun Valea Hobiţei VĂGIULEŞTI COVRIGI
N
CRASNA
CRASNA DIN
DEAL
N
CRASNA
CRASNA DIN
DEAL
N
CRASNA
CRASNA DIN
DEAL
Cătun Curpen
CRASNA
CRASNA
UNGURENI
N
STĂNEŞTI CURPEN

NU

-

NU

-

NU
NU
NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-
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142.

225

167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
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176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

259
261
262
263

N
N
În cimitir
N

PLOPŞORU
RUNCU
ALBENI
CRASNA

CURSARU
DOBRIŢA
DOSENI
DRĂGOIEŞTI

În cimitir

CRASNA

DUMBRĂVENI

Cătun Broşteniţa
N
N
Cătun Boacşa

CRASNA
FĂRCĂŞEŞ
TI
VLADIMIR
LELEŞTI

Cătun Cioreşti
N
N

PEŞTIŞANI
BĂLĂNEŞTI
BĂLĂNEŞTI
TISMANA

N
N

ANINOASA GROŞEREA
PEŞTIŞANI GURENI

N

PEŞTIŞANI HOBIŢA

N
N

286
287
289

GJ-II-m-B-09294 Biserica “Sf. Nicolae”
GJ-II-m-B-09295 Pivniţă de deal
GJ-II-m-B-09296 Biserica “Sf. Arhangheli”
GJ-II-m-B-09297 Biserica de lemn “Cuvioasa
Paraschiva”
GJ-II-m-B-09298 Biserica de lemn “Adormirea
Maicii Domnului”
GJ-II-m-B-09299 Biserica de lemn “Sf. Gheorghe”
GJ-II-m-B-09300 Biserica de lemn “Sf. Ioan
Botezătorul”
GJ-II-m-B-09302 Biserica “Sf. Împăraţi”
GJ-II-m-B-09303 Biserica de lemn “Adormirea
Maicii Domnului”
GJ-II-m-B-09301 Biserica de lemn “Sf. Gheorghe”
GJ-II-m-B-09304 Biserica de lemn “Sf. Gheorghe”
GJ-II-m-B-20139 Pivniţă de deal
GJ-II-m-B-09307 Biserica de lemn “Naşterea Maicii
Domnului”
GJ-II-m-B-09308 Biserica “Sf. Arhangheli”
GJ-II-m-B-09310 Biserica de lemn “Cuvioasa
Paraschiva”
GJ-II-m-B-09312 Biserica de lemn “Intrarea în
Biserică”
GJ-II-m-B-09313 Biserica “Sf. Gheorghe”
GJ-II-m-B-09314 Biserica de lemn “Adormirea
Maicii Domnului”
GJ-II-m-B-09315 Biserica “Sf. Dumitru”
GJ-II-m-B-09316 Biserica “Sf. Voievozi”
GJ-II-m-B-09317 Cula I.C. Davani

290

GJ-II-m-B-09318 Biserica “Sf. Nicolae”

N

291
292

GJ-II-m-B-09319 Biserica de lemn “Duminica Tomii” În cimitir
GJ-II-m-B-09320 Biserica de lemn “Sf. Ioan Gură de Cimitirul cătun
Aur”
Ursăţei

MOTRU
HORĂŞTI
TURCINEŞT HOREZU
I
HUREZANI HUREZANI
IONEŞTI
IONEŞTI
SAMARINEŞ LARGA
TI
SAMARINEŞ LARGA
TI
SCOARŢA LAZURI
LELEŞTI
LELEŞTI

264
265
266
268
269
270
271
273
278
279
281
283
284
285

N
N
N

NU
NU
NU

-

NU

-

NU

-

DUMBRĂVENI
FĂRCĂŞEŞTI

NU

-

NU

-

FRASIN
FRĂTEŞTI

NU

-

NU

-

FRÂNCEŞTI
GLODENI
GLODENI
GORNOVIŢA

NU
NU
NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU
NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-
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164.
165.
166.

189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
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200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.

293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
306
307
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

GJ-II-m-B-09321 Biserica de lemn “Sf. Nicolae”
GJ-II-m-B-09322 Biserica de lemn “Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului”
GJ-II-m-B-09323 Biserica de lemn “Sf. Gheorghe”
GJ-II-m-B-09324 Biserica de lemn “Sf. Nicolae”
GJ-II-m-B-09325 Biserica “Sf. Nicolae”, “Sf.
Gheorghe”
GJ-II-m-B-09326 Biserica “Sf. Nicolae”
GJ-II-m-B-09327 Biserică de lemn
GJ-II-m-B-09328 Biserica de lemn “Intrarea în
Biserică”
GJ-II-m-B-09329 Biserica “Sf. Nicolae”
GJ-II-m-B-09330 Biserica de lemn “Cuvioasa
Paraschiva”, “Intrarea în Biserică”
GJ-II-a-B-09331 Ansamblul bisericii de lemn “Sf.
Ioan Botezătorul”
GJ-II-m-B-09332 Biserica de lemn “Sf.Voievozi”
GJ-II-m-B-09333 Biserica “Adormirea Maicii
Domnului”
GJ-II-m-B-09334 Biserica de lemn “Sf. Îngeri”
GJ-II-m-B-09335 Biserica “Naşterea Maicii
Domnului”
GJ-II-m-B-09336 Biserica de lemn “Sf. Nicolae”
GJ-II-m-B-09337 Biserica de lemn “Sf. Voievozi”
GJ-II-m-B-09338 Biserica de lemn “Sf. Dumitru”
GJ-II-m-B-09339 Biserica “Sf. Nicolae
GJ-II-m-B-09340 Casa Constantin Nacu
GJ-II-m-B-09341 Biserica “Sf. Împăraţi”
GJ-II-m-B-09342 Biserica de lemn “Sf. Voievozi”
GJ-II-m-B-09343 Biserica “Sf. Nicolae”

N
N

LELEŞTI
LICURICI

LELEŞTI
LICURICI

NU

-

NU

-

N
N
N

SCOARŢA LINTEA
VLADIMIR LUNCA
CĂTUNELE LUPOAIA

NU
NU

-

NU

-

Cartier Lupoaia
CRUŞEŢ
MĂIAG
Cătun Valea Boului MĂTĂSARI MĂTĂSARI
N
STĂNEŞTI MĂZĂROI

NU
NU

-

NU

-

N
N

SLIVILEŞTI MICULEŞTI
ALBENI
MIROSLOVENI

NU

-

NU

-

Cartier Ploştina

MOTRU

n

NU

-

Cartier Leurda
N

MOTRU
MOTRU

n
n

NU

-

NU

-

“In cimitir”
N

MUŞETEŞTI MUŞETEŞTI
PRIGORIA NEGOIEŞTI

NU

-

NU

-

N
N
N
N
N
Cătun Glăveni
Cătun Aninoasa
N

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

-

NU

-

GJ-II-m-B-09344 Şcoală
GJ-II-m-B-09345 Biserica de lemn “Cuvioasa
Paraschiva”

Cătun Suseni
N

NEGOMIR
ALIMPEŞTI
NOVACI
PADEŞ
PADEŞ
STOINA
BERLEŞTI
FĂRCĂŞEŞ
TI
BÂLTENI
PEŞTIŞANI

NU

-

NU

-

NEGOMIR
NISTOREŞTI
schela
PADEŞ
PADEŞ
PĂIŞANI
PÂRÂU VIU
PEŞTEANA DE
JOS
PEŞTEANA JIU
PEŞTIŞANI
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188.

214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
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223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.

321

N

CÂLNIC

PIEPTANI

322

GJ-II-m-B-09346 Biserica de lemn cu pridvor “Sf.
Vasile”
GJ-II-m-B-09347 Biserica de lemn “Sf. Treime”

N

SCOARŢA

323

GJ-II-m-B-09348 Casa Tenu

SCOARŢA

324

GJ-II-m-B-09349 Casa Gore Sgarbură

Cătun Pişteştii din
Vale
N

PISTEŞTII DIN
DEAL
ŞTII DIN DEAL

325

GJ-II-m-B-09350 Biserica de lemn “Sf. Gheorghe”

N

326

GJ-II-m-B-09351 Biserica de lemn “Sf. Voievozi”

N

327
328
329
330

GJ-II-m-B-09352 Moară
GJ-II-m-B-09353 Casă
GJ-II-m-B-09354 Biserica de lemn “Sf. Andrei”
GJ-II-m-B-09355 Biserica de lemn “Intrarea în
Biserică”
GJ-II-m-B-09357 Biserica de lemn “Sf. Nicolae”
GJ-II-m-B-09358 Biserica “Sf. Nicolae”, “Sf.
Dumitru” şi “Sf. Împăraţi”
GJ-II-m-B-09359 Casa de lemn Maria Stoican

60
N
Cătun Măgura
N

N

342
343

GJ-II-m-B-09360 Biserica de lemn “Adormirea
Maicii Domnului”
GJ-II-m-B-09361 Biserica de lemn “Sf. Voievozi”,
“Cuvioasa Paraschiva”
GJ-II-m-B-09362 Biserica de lemn “Sf. Voievozi”
GJ-II-m-B-09363 Biserica de lemn “Sf. Gheorghe”

344
345
346
347
349
351

GJ-II-m-B-09364 Biserică de lemn
GJ-II-m-B-09365 Casă-culă Eftimie Nicolaescu
GJ-II-m-B-09366 Casa Moangă-Pleşoianu
GJ-II-m-B-09367 Biserica de lemn „Sf. Împăraţi”
GJ-II-m-B-09369 Biserica de lemn „Sf. Gheorghe”
GJ-II-m-B-09371 Casa Dobran

N
N

337
338
339
340
341

N
N
“La Iovan”

N
1691, ref. 1833
N

N
N
N

BĂLĂNEŞTI PIŞTEŞTII DIN
VALE
BĂLĂNEŞTI PIŞTEŞTII DIN
VALE
BUMBEŞTI- PLESA
JIU
PLOPŞORU PLOPŞORU
PLOPŞORU PLOPŞORU
TISMANA
POCRUIA
BUMBEŞTI- POIENARI
PIŢIC
POLOVRAGI POLOVRAGI
PRIGORIA PRIGORIA
CIUPERCEN PRIPORU
I
BĂLEŞTI
RASOVA
ROŞIA DE ROŞIA DE
AMARADIA AMARADIA
ROVINARI n
TURCINEŞT RUGI
I
MĂTĂSARI RUNCUREL
MĂTĂSARI RUNCUREL
SĂCELU
SĂCELU
SĂCELU
SĂCELU
SCHELA
SÂMBOTIN
SCOARŢA SCOARŢA

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU
NU
NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU
NU
DA
NU
NU
NU

NU
-
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213.

238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
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246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.

352
353
355

GJ-II-m-B-09372 Casa Leon Sucea
GJ-II-m-B-09373 Casa Matei Vodislav
GJ-II-m-B-09375 Biserica „Sf. Voievozi”

N
N
N

356

În cimitir

359

GJ-II-m-B-09376 Biserica „Adormirea Maicii
Domnului”
GJ-II-m-B-09379 Casa de lemn Florian

360

GJ-II-m-B-09380 Casa de lemn Ion Munteanu

N

361

GJ-II-m-B-09381 Casa de lemn Aurel Buşe

N

362
364

GJ-II-m-B-09382 Biserica de lemn „Sf. Arhangheli”
GJ-II-m-B-09384 Biserica de lemn „Intrarea în
Biserică”
GJ-II-m-B-09385 Biserica „Duminica Tuturor
Sfinţilor”
GJ-II-m-B-09386 Biserica de lemn „Adormirea
Maicii Domnului”
GJ-II-m-B-09387 Biserica „Sf. Împăraţi”
GJ-II-m-B-09388 Biserica de lemn „Sf.Voievozi”, „Adormirea Maicii Domnului”
GJ-II-a-B-09389 Mănăstirea Strâmba
GJ-II-m- B09390 Biserica „Sf. Vasile”

N
N

GJ-II-m-B-09391 Casa de lemn Brădiceanu
GJ-II-m-B-09393 Biserica de lemn „Sf. Nicolae”
GJ-II-a-B-09394 Ansamblul bisericii de lemn „Sf.
Nicolae”
GJ-II-m-B-09396 Biserica de lemn „Adormirea
Maicii Domnului”

N
N
N

GJ-II-m-B-09397 Biserica de lemn „Cuvioasa
Paraschiva”

Sat Duţeşti

GJ-II-m-B-09398 Biserica „Sf. Ioan, Sf. Nicolae şi

N

365
366
367
368
369
373
374
376
377
381

254.
382
255.
256.

383

N

SCOARŢA
SCOARŢA
ROŞIA DE
AMARADIA
CRUŞEŢ

SCOARŢA
SCOARŢA
SECIURILE
SLĂVUŢA

N

BĂRBĂTEŞT SOCU
I
BĂRBĂTEŞT SOCU
I
BĂRBĂTEŞT SOCU
I
TISMANA
SOHODOL
MUŞETEŞTI STĂNCEŞTI
LARGA
STĂNEŞTI STĂNEŞTI

N

CĂTUNELE STEIC

N
N

STEJARI
BĂLEŞTI

N
N

TURCENI
STRÂMBA JIU
CIUPERCEN STRÂMBA
I
VULCAN
ARCANI
STROIEŞTI
SLIVILEŞTI ŞTIUCANI
SLIVILEŞTI ŞURA

Cartier Tupşa

STEJARI
STOLOJANI

TÂRGU
n
CĂRBUNEŞ
TI
TÂRGU
n
CĂRBUNEŞ
TI
TÂRGU
n

NU
NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

DA

NU

NU

-

NU
NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-
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236.
237.

384
257.
385
258.
386
259.
387
260.
388
261.
389
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262.
390
263.
391
264.
392
265.
393
266.

267.

394

CĂRBUNEŞ
TI
GJ-II-m-B-09399 Biserica de lemn „Sf. Împăraţi”
Cartier Curteana
TÂRGU
CĂRBUNEŞ
TI
GJ-II-m-B-09400 Biserica de lemn „Naşterea Maicii N
TÂRGU
Domnului”
CĂRBUNEŞ
TI
GJ-II-m-B-09401 Biserica de lemn „Sf. Gheorghe”, Cartier Comăneşti- TÂRGU
„Înălţarea Domnului”
Pojogeni
CĂRBUNEŞ
TI
GJ-II-m-B-09402 Biserica de lemn „Înălţarea
Cartier Comăneşti- TÂRGU
Domnului”
Pojogeni
CĂRBUNEŞ
TI
GJ-II-m-B-09403 Biserica de lemn „Sf.Voievozi”
Cartier Dealul Ocii – TÂRGU
Pojogeni
CĂRBUNEŞ
TI
GJ-II-m-B-09404 Biserica „Sf. Nicolae”
Cartier Ştefăneşti TÂRGU
CĂRBUNEŞ
TI
GJ-II-m-B-09405 Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul” N
TÂRGU
CĂRBUNEŞ
TI
GJ-II-a-B-09406 Ansamblu urban
Str. Eroilor 1-5, 6, 7, TÂRGU
8, 10, 14, 16, 22
CĂRBUNEŞ
TI
GJ-II-a-B-09407 Ansamblu urban
Str. Gilort 1-3, 5
TÂRGU
CĂRBUNEŞ
TI
GJ-II-a-B-09408 Ansamblu urban
Str. Trandafirilor 60- TÂRGU
91, 92, 97, 101,
CĂRBUNEŞ
103, 105, 108, 110, TI
112, 116, 119, 120,
121, 122, 125, 127,
129, 131, 134, 136,
138, 140
GJ-II-a-B-09409 Ansamblul Schitului Logreşti
N
LOGREŞTI

n
NU

-

NU

-

NU

-

n
n
n
NU
n
NU

-

NU

-

DA

NU

NU

-

NU

-

NU

-

DA

NU

n
n
n
n
n

TÂRGU
LOGREŞT
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Sf. Gheorghe”

270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.

76

279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.

397
399
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

GJ-II-m-B-09410 Biserica „Sf. Nicolae”
GJ-II-m-B-09412 Biserica „Buna Vestire”
GJ-II-m-B-20269 Ruinele Bisericii „Sf. Ilie” a
schitului Cioclovina de Sus
GJ-II-m-B-09415 Biserica „Sf. Nicolae
GJ-II-m-B-09416 Biserica „Sf. Gheorghe”

N
N
N

TELEŞTI
TISMANA
TISMANA

TELEŞTI
TISMANA
TISMANA

NU
NU

-

DA

NU

N
N

TOTEA
TRESTIOARA

NU

-

NU

-

GJ-II-m-B-20144 Conacul Vasile Brătianu
GJ-II-m-B-09417 Biserica de lemn „Sf. Nicolae”
GJ-II-m-B-09418 Tâmpa bisericii „Sf. Treime”
GJ-II-m-B-09419 Biserica de lemn „Sf. Ioan
Botezătorul”
GJ-II-m-B-09420 Casa Manta

N
N
N
N

LICURICI
DRĂGOTEŞ
TI
DĂNEŞTI
TURBUREA
TURBUREA
TURCENI

TROCANI
TURBUREA
TURBUREA
TURCENI

NU
NU
NU

-

NU

-

NU

-

GJ-II-m-B-09421 Biserica „Sf. Voievozi” a fostei
mănăstiri Ţânţăreni
GJ-II-m-B-09422 Casa Ion Cosma
GJ-II-m-B-09423 Casa Dănciulescu
GJ-II-m-B-09424 Casa Alexandru
GJ-II-m-B-09425 Casa Gheorghe Preda
GJ-II-m-B-09426 Casa Constantin Mihăilescu
GJ-II-m-B-09427 Casa Constantin Cosma
GJ-II-m-B-09428 Poarta de intrare în „Târgul de
vite”
GJ-II-a-B-09429 Vechiul centru comercial
GJ-II-m-B-09430 Casa D. Geantă
GJ-II-m-B-09431 Casa Ion Drăcea
GJ-II-m-B-09432 Casa Ion Vasilescu
GJ-II-m-B-09433 Casa Bogdan Naum
GJ-II-m-B-09434 Casa Ion Geantă
GJ-II-m-B-09435 Casa Adrian Sârbu
GJ-II-m-B-09436 Casa Titi Sârbu
GJ-II-m-B-09437 Casa Ilie Antonie

N

TURCINEŞT TURCINEŞTI
I
ŢÂNŢĂRENI ŢÂNŢĂRENI

NU

-

N
N
N
N
N
N
N

ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI

ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI

NU
NU
NU
NU
NU
NU

-

NU

-

În centrul satului
525
526
527
528
529
531
531
533

ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI

ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

-

N
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268.
269.

299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
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306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.

436
437
438
439
440
441
443
444
445

GJ-II-m-B-09438 Casa Dumitru Boiangiu
563
GJ-II-m-b-09439 Casa Ion Hera
565
GJ-II-m-B-09440 Casa Manolescu
568
GJ-II-m-B-09441 Casa Mutulescu
569
GJ-II-m-B-09442 Casa Cojocaru, Pârvulescu, Iancu 570-571
Stănescu
GJ-II-m-B-09443 Biserica „Sf. Nicolae”, „Sf. Ion”
N
GJ-II-m-B-09445 Casa de lemn Constantin
N
Popescu
GJ-II-m-B-09446 Casa de lemn Ion Chilianu
N
GJ-II-m-B-09447 Biserica de lemn „Adormirea
Maicii Domnului”
GJ-II-m-B-09448 Biserica de lemn „Intrarea în
Biserică”
GJ-II-m-B-09449 Biserica de lemn „Sf. Gheorghe”,
„Sf. Dumitru”
GJ-II-m-B-09450 Ruinele bisericii „Sf. Gheorghe”

N

N

453
454
455

GJ-II-m-B-09451 Biserica de lemn „Naşterea Maicii
Domnului”
GJ-II-m-B-09452 Casă
GJ-II-m-B-09453 Biserica de lemn „Sf. Andrei”,
„Sf.Dumitru”
GJ-II-m-B-09455 Biserica „Cuvioasa Paraschiva”
GJ-II-m-B-09456 Casa Gârbea
GJ-II-m-B-09457 Biserica de lemn „Sf. Voievozi”

456

GJ-II-m-B-09458 Biserica de lemn „Sf. Dumitru”

N

457

GJ-II-m-B-09459 Biserica de lemn „Sf. Voievozi””

N

458

GJ-II-m-B-09460 Biserica „Sf. Dumitru”

N

459

GJ-II-m-B-09461 Biserica „Sf. Gheorghe”,
„Sf.Nicolae”

N

446
447
448
449
450
451

N
N
N

N
N
N
N
N

ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI

ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI
ŢÂNŢĂRENI

NU
NU
NU
NU

-

NU

-

URDARI
DRĂGUŢEŞ
TI
DRĂGUŢEŞ
TI
STĂNEŞTI

URDARI
URECHEŞTI

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU
NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

URECHEŞTI
VAIDEI

FĂRCĂŞEŞ VALEA CU APĂ
TI
CĂTUNELE VALEA
MĂNĂSTIRII
SAMARINEŞ VALEA Poienii
TI
BUSTUCHIN VALEA
POJARULUI
PLOPŞORU VĂLENI
JUPÂNEŞTI VIDIN
VLADIMIR VLADIMIR
VLADIMIR VLADIMIR
BĂLĂNEŞTI VOITEŞTII DIN
DEAL
BĂLĂNEŞTI VOITEŞTII DIN
DEAL
BĂLĂNEŞTI VOITEŞTII DIN
DEAL
DĂNCIULEŞ ZĂICOIU
TI
PRIGORIA ZORLEŞTI
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295.
296.
297.
298.

318.

460
461
462

319.
320.

463
471

321.
322.

472
473

323.

78

474
324.
325.
326.

475
476
477

327.
328.
329.
330.
331.
332.

478
479
480
481
482

GJ-III-m-BMonumentul lui Tudor
09462
Vladimirescu
GJ-III-m-BFântâna Sâmboteanu
09464
GJ-III-s-B-09164 Parcul Coloanei fără sfârşit

Scuarul „Tudor
Vladimirescu”
Str. 13 Decembrie

TÂRGU JIU n
TÂRGU JIU n

Calea Eroilor.
TÂRGU JIU
Delimitat de străzile:
Craiovei,
Vladimirescu
GJ-III-s-B-09463 Grădina Publică (care
Tudor, Calea
TÂRGU JIU
adăposteşte operele lui Brâncuşi) Bucureşti
GJ-III-m-BBustul istoricului Alexandru
Calea Eroilor. În
TÂRGU JIU
09466
Ştefulescu
curtea casei
Slugerului Barbu
Gănescu
GJ-III-m-BMonumentul Generalului Gh.
Calea Eroilor 13
TÂRGU JIU
09467
Magheru
GJ-III-m-BCeasul solar polonez
Str.Magheru
TÂRGU JIU
09468
Gheorghe, general
3
GJ-III-m-BMausoleul eroinei Ecaterina
Str. Narciselor În
TÂRGU JIU
09469
Teodoroiu
curtea Unităţii
militare
GJ-III-m-BMesele de piatră aranjate de
Piaţa Revoluţiei
TÂRGU JIU
09470
Constantin Brâncuşi
GJ-III-m-BStatuia lui Constantin Brâncuşi
Piaţa Revoluţiei 2 TÂRGU JIU
09471
GJ-III-m-BFântână
Str. Traian În faţa TÂRGU JIU
09472
Casei de cultură a
sindicatelor
GJ-III-m-BMonumentul lui Constantin Ivănuş N
CRASNA
09473
GJ-III-m-BFântâna
N
DRĂGUŢEŞ
09474
TI
GJ-III-m-BFântâna
N
LOGREŞTI
09475
GJ-III-m-BMonumentul lui Mihai Viteazul
Poiana lui Mihai
SCHELA
09476
GJ-III-m-BMonumentul Eroilor căzuţi în
Cartier Pojogeni
TÂRGU

DA

NU

NU

-

DA

-

DA

NU

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

DA

NU

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

DA

NU

NU

-

n

n
n

n
n
n
n
n
n
BUZEŞTI
CÂRBEŞTI
FRUNZA
SCHELA
n
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317.

334.

483
484
485

335.
336.
337.
338.
339.
340.
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341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.

486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499

primul război mondial

GJ-III-m-B09478
GJ-IV-m-B09479
GJ-IV-m-B09480

Bustul lui Tudor Vladimirescu

N

CĂRBUNEŞ
TI
VLADIMIR VLADIMIR

Casa memorială Iosif Keber

Str. 11 Iunie 67

TÂRGU JIU n

GJ-IV-m-B09481
GJ-IV-m-B09482
GJ-IV-m-B09483
GJ-IV-m-B09484
GJ-IV-m-B09485
GJ-IV-m-B09486
GJ-IV-m-B09487
GJ-IV-m-B09488
GJ-IV-m-B09489
GJ-IV-m-B09490
GJ-IV-m-B09491.01
GJ-IV-m-B09491.02
GJ-IV-m-B09492
GJ-IV-m-B09493

Cruce de piatră

Str. 23 August În
faţa Şcolii Generale
nr.1
Bustul generalului Ion Culcer
Str. Narciselor
Cimitirul Eroilor
Bustul doctorului D. Culcer
Str. Nasrciselor
Cimitirul Ortodox
Monumentul funerar al tipografului Str. Narciselor
N.D. Miloşescu
Cimitirul Ortodox
Mormântul lui Grigore Iunian
Str. Narciselor
Cimitirul Ortodox
Mormintele refugiaţilor polonezi
Str. Narciselor
Cimitirul catolic
Casa memorială Ecaterina
Bd. Ecaterina
Teodoroiu
Teodoroiu 272
Crucea de piatră a lui Popa Ilie
N

NU

-

DA

DA

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

DA

DA

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

TÂRGU JIU n
TÂRGU JIU n
TÂRGU JIU n
TÂRGU JIU n
TÂRGU JIU n
TÂRGU JIU n
TÂRGU JIU n

Cruce de piatră

N

Cruce de piatră

N

Cruce de piatră

N

BENGEŞTICIOCADIA
BENGEŞTICIOCADIA
BENGEŞTICIOCADIA
PRIGORIA

BĂLCEŞTI

Troiţă de lemn

N

CÂLNIC

CÂLNIC

Cruce de piatră

N

CÂLNIC

CÂLNIC

Casa memorială Ion Popescu
Voiteşti
Casa Constantin Brâncuşi

N

BĂLĂNEŞTI GLODENI

N

PEŞTIŞANI HOBIŢA

BĂLCEŞTI
BĂLCEŞTI
BUCŞANA
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333.

09477

351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
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359.
360.
361.

500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511

GJ-IV-m-BCasa memorială Constantin
N
09494
Brâncuşi
GJ-IV-s-B-09495 Monumentul „Proclamaţiei de la N
Padeş”
GJ-IV-m-BCruce de piatră
N
09496
GJ-IV-m-BPortretele ctitorilor din pronaosul În cimitir
09497
bisericii „Pogorârea Sfântului Duh”
GJ-IV-m-BCruce de piatră
N
09498
GJ-IV-m-BCrucea lui Ursache
N
09499
GJ-IV-m-BTroiţă de lemn
N
09500
GJ-IV-m-BMonumentul Eroilor căzuţi în
N
09501
primul război mondial
GJ-IV-m-BCruce de piatră
N
09502
GJ-IV-m-BCruce de piatră
N
09503
GJ-IV-m-BCruce de piatră
N
09504
GJ-IV-m-BCasa memorială Tudor
N
09505
Vladimirescu

PEŞTIŞANI HOBIŢA
PADEŞ

PADEŞ

BENGEŞTI- PEREŞTI
CIOCADIA
SCOARŢA PIŞTEŞTII DIN
DEAL
TURBUREA POIANA
POLOVRAGI POLOVRAGI
LELEŞTI

RASOVIŢA

SĂULEŞTI

SĂULEŞTI

SOCU

BĂRBĂTEŞTI

TURBUREA SPAHII
STOINA

Ulmet

VLADIMIR

VLADIMIR

DA

DA

DA

NU

NU

-

NU

-

NU

-

DA

NU

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

NU

-

DA

DA
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2.2. Centre şi obiective turistice
2.2.1. Repartiţia obiectivelor turistice
A. Obiective naturale
Complexitatea potenţialului turistic gorjean, ca şi gradul său de
atractivitate, sunt în strânsă corelaţie cu formele de relief. Concluzionând,
potenţialul turistic natural, foarte variat este reprezentat de: un întins domeniu
alpin care prin aspectele peisagistice, relieful şi lacurile glaciare constituie
atracţia turistică de bază şi fondul drumeţiei montane (Munţii Parâng); relief
glaciar, cu circuri şi văi glaciare, creste alpine semeţe de mare spectaculozitate şi
sălbăticie, stâncării, grohotişuri etc.(Parâng); relief carstic bine conturat cu
abrupturi spectaculoase, chei şi defilee, peşteri, doline, peisaj agro-carstic
etc.(Munţii Parâng, Vâlcan); impunătoare defilee (Jiu), văi montane (Cerna) şi
chei (cheile Sohodolului, Gilortului, Olteţului); lacuri glaciare de un pitoresc
deosebit (Munţii Parâng); lacuri antropice de interes hidroenergetic, dar care
sporesc atractivitatea munţilor şi constituie destinaţii certe pentru turism (Valea
Cernei şi Bistriţei); întinse păduri de conifere şi foioase de mare interes estetic,
recreativ, bioclimatic, cinegetic etc.; peisaje variate şi atractive, date de
îmbinarea armonioasă a elementelor de mai sus; domeniu schiabil ce se
desfăşoară pe mari diferenţe altitudinale ceea ce permite persistenţa stratului de
zăpadă (Munţii Parâng); domeniu bogat şi variat în fond cinegetic – urs, cerb,
căprior, mistreţ şi piscicol – păstrăv, lipan (Munţii Parâng, Godeanu); ape
minerale iodurate,clorurate, bromurate (Săcelu); un interes aparte în peisajul
alpin al regiunii îl reprezintă monumentele naturii, adevărate unicate naţionale şi
europene protejate prin parcuri naţionale şi rezervaţii naturale: rezervaţii
naturale de interes naţional precum Domogled - Valea Cernei; rezervaţii
speologice: peşterile Cloşani (Munţii Mehedinţi), Muierilor (Munţii Parâng);
rezervaţii forestiere (Pădurea de castan de la Tismana la poalele Vâlcanului).
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1. Obiective în zona montană
Munţii Parâng-Capăţânii se impun prin pajişti alpine şi un relief glaciar
reprezentativ, prin circurile şi văile glaciare, crestele, stâncăriile şi numeroasele
lacuri glaciare din care pot fi amintite complexele Gâlcescu, Roşiile, Slăveiul,
văile pitoreşti (Jieţul cu afluenţii săi, Gilortul, Olteţul), peisajul pădurilor de
conifere, spectaculosul peisaj carstic cu peşteri şi chei impresionante (Olteţului,
Galbenului), complexul Rânca cu pârtii şi teleschi, “Transalpina” cu acces uşor
din valea Oltului pe Lotru şi pe Jieţ.
Defileul Jiului cuprins între Livezeni şi Bumbeşti-Jiu se înscrie în turism
prin spectaculozitatea şi sălbăticia abrupturilor stâncoase.
Munţii Godeanu prezintă păşuni, relief glaciar, lacuri glaciare şi terenuri
pentru schi pe versantul sudic, spre Valea Cernei.
Munţii Vâlcan-Mehedinţi, prin formele carstice deosebit de spectaculoase,
cheile de pe văile Cerna, Motru, Tismana, Bistriţei, Sohodol, peşterile Cloşani şi
Gura Plaiului, peşterile Grota Haiducilor, Grota cu Aburi şi Cheile Corcoaia,
Arşasca şi cascada Bobot de pe Valea Cernei, lacul de acumulare Cerna ale
cărui ape trec pe sub Munţii Mehedinţi în Valea Motrului (cu lacul Valea Mare),
unde intră în hidrocentrala Valea Mare, pe Tismana şi Bistriţa se află lacurile
hidroenergetice, dar şi de interes piscicol;
2. Obiectivele în arealul dealurilor, prezintă o complexitate medie, ca
structură şi valoare pentru turism, cu toate că unele componente pot genera
forme de turism cu o eficienţă ridicată (factori naturali de cură), iar altele se
impun în formarea şi dirijarea fluxurilor turistice (elemente cultural-istorice).
Resursele de ape minerale, cu rezerve apreciabile şi variate sub aspectul
chimismului şi al calităţii terapeutice, sunt cele mai importante componente de
potenţial generatoare de turism. Se întâlnesc mai multe tipuri de ape precum:
ape clorurate sodice, iodurate, bromurate, sulfuroase, sulfuroase slab
bicarbonatate la Săcelu, Ţicleni şi Glogova.
B. Obiective antropice
Gorjul dispune, de obiective turistice antropice cu grad de dispersie mare
care nu pot constitui atracţii independente.
1. Zona montană Între cele mai importante putem aminti: ruine ale
castrelor şi băilor romane (de la Lainici şi Bumbeşti-Jiu); mănăstirile, renumite
monumente istorice şi de artă medievală de la Polovragi (Munţii Căpăţânii),
Lainici (defileul Jiului), Tismana (Munţii Vâlcan); elemente de etnografie şi
folclor, cu arhitectură populară, meşteşuguri, port şi folclor tradiţionale,
manifestări culturale străvechi întâlnite în localităţile din zonele folclorice sub
munte.
2. Unitatea deluroasă deţine obiective cultural-istorice, între care:
ansamblul sculptural Constantin Brâncuşi de la Târgu-Jiu; monumente de
arhitectură de tip “culă”: cula şi biserica Cornea Brăiloiu, cula Cornoiu cu
paraclis de la Târgu-Jiu şi Curtişoara, Cula de la Glogova, muzee de istorie sau
de etnografie (Curtişoara – Gorj) etc. Semnificativ pentru această arie este şi
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tezaurul etnofolcloric (tradiţii folclorice, port popular, ceramică, prelucrarea
lemnului) specific zonelor etnofolclorice mehedinţene, gorjene şi vâlcene.

Luând în considerare toate aceste atracţii, se pot practica mai mult de
zece forme de turism, după cum urmează: drumeţie, odihnă, sporturi de iarnă,
tratament balnear, de interes ştiinţific, pentru cunoaştere, pentru alpinism şi
speoturism, vânătoare şi pescuit sportiv, pentru agrement nautic, foto-safari,
sporturi de aventură etc.
2.2.2. Clasificarea ca importanţă a obiectivelor pe forme de turism
practicabile în judeţul Gorj
A. Turism cultural-istoric 1
Judeţul Gorj, ca spaţiu istorico-geografic a fost locuit din cele mai
străvechi timpuri, dar, din păcate, elementele istorice şi culturale rămase cu
greu pot fi transformate în elemente de atracţie turistică şi generatoare de
venituri directe.
Astfel, pe baza opiniilor specialiştilor în turism, ierarhia valorilor culturalistorice ce pot prezenta interes turistic, patrimoniului al judeţului Gorj se
prezintă astfel:
1

A se vedea şi situaţia monumentelor culturale în judeţul Gorj – tabelele 3.2.1. şi 3.2.2.
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Obiective istorice:
1. Castrul şi aşezarea civilă romană: Bumbeşti Jiu;
2. Cule olteneşti: cula Cornoiu –Curtişoara, cula Glogova;
Muzee:
1. Muzeul judeţean Târgu-Jiu;
2. Muzeul de artă şi arhitectură populară Curtişoara;
3. Muzeul de artă Târgu-Jiu;
4. Muzee locale : Leleşti, muzeul T. Arghezi - Cărbuneşti, muzeul M.
Eminescu – Floreşti;

Case memoriale :
1. Casa memorială C. Brancuşi – Hobiţa;
2. Casa memorială E.Teodoroiu – Târgu-Jiu;
3. Casa memorială T. Vladimirescu – Vladimir;
4. Casa memorială Maria Lătăreţu - Bumbeşti Piţic;
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Ansambluri sculpturale :
1. Ansamblul sculptural C. Brâncuşi Târgu-Jiu;
2. Expoziţia urbană din Târgu-Jiu;
3. Tabăra sculptură Hobiţa;
Monumente:
1. Monumentul Proclamaţiei de la Padeş;
2. Crucea căpitanului Ursache –Polovragi;
3. Monumentul lui M. Viteazu – Schela;
Clădiri de patrimoniu şi monumente istorice în municipiul Târgu-Jiu:
1. Palatul Administrativ al Prefecturii;
2. Centrul vechi: str. Victoria, str. T. Vladimirescu;
3. Mausoleul E. Teodoroiu;
4. Statuia T. Vladimirescu;

Evenimente culturale:
1. Festivalul Internaţional de Folclor şi Târgul meşterilor populari din
România, Târgu-Jiu;
2. Festivalul Interjudeţean de Folclor pastoral şi Bâlciul de „Prinsul
muntelui/Urcatul Oilor la munte”;
3. Festivalul cântecului şi portului popular Tismana;
4. Nedeia şi Bâlciul de „Sf. Ilie” Polovragi;
5. Festivalul Interjudeţean de Folclor pastoral „Coborâtul oilor de la
munte” Baia de Fier
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B. Turism balnear, curativ-recreativ
Apele minerale, au fost preţuite în judeţul Gorj din vremuri străvechi, au
avut o dezvoltare relativă până în 1989 urmată de o perioadă puternică de regres.
Localităţile cu resurse balneare din judeţul Gorj sunt:
1. Săcelu;
2. Ţicleni;
3. Glogova.
C. Turism religios 2
Cele mai cunoscute lăcaşe de cult cu valoare turistică sunt, în ordinea
importanţei acordate:
1. Mănăstirea Tismana şi schiturile Cioclovina I si II
2. Mănăstirea Lainici şi schitul Locurele
3. Mănăstirea Polovragi
4. Mănăstirea Crasna
5. Mănăstirea Tg.Cărbuneşti
6. Mănăstirea Strâmba
7. Biserici de zid şi lemn din sec. XVIII-XIX
8. Biserica Catedrală din municipiul Târgu-Jiu
D. Turismul rural 3
Caracteristicile geografice şi etnografice ale spaţiului rural reprezintă
elemente de luat în considerare de către majoritatea turiştilor care îşi doresc
petrecerea vacanţei la ţară, departe de aglomeraţia urbană.
Clasificarea ofertei turistice actuale propune:
Pensiuni rurale:
1. Baia de Fier;
2. Runcu;
3. Novaci;
2
3
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4. Polovragi;
5. Tismana;
6. Rânca;
Meşteşuguri tradiţionale:
1. ţesături: Tismana, Polovragi;
2. mori de apă –Runcu, Izvarna, Brădiceni;
3. olărit – Târgu-Jiu, Polovragi, Găleşoaia;
4. împletituri nuiele;
5. pictură naivă;
Obiceiuri:
1. obiceiuri de iarnă: colindatul în Ajunul Crăciunului: Padeş, Runcu,
Baia de Fier, Polovragi ş.a.;
2. târguri şi nedei: Târgul de Sf. Ilie-Polovragi, Târgul de Sf. MărieTismana;
3. obiceiuri de toamnă: Coborâtul oilor de la munte - Novaci, Baia de
Fier; Sărbătoarea Colinelor din Runcu; „La cules de vie” – Arcani,
Bengeşti, Bărbăteşti;
4. obiceiuri de vară: Festivalul de Folclor şi Târgul de Artizanat la
Polovragi; Festivalul de folclor “Cântecul văilor” la Dragoteşti;
culesul fructelor, cositul;
5. obiceiuri de primăvară: Urcatul oilor la munte – Novaci, Baia de Fier;
Măsuratul oilor - Polovragi, Baia de Fier, Bâlta- Peştişani; Sfinţitul
viilor – Teleşti;
Altele:
1. gastronomie locală: specialităţi culinare-brânzeturi din lapte de vacă,
oaie; preparate din carne-cârnaţi, pastramă, păstrăv afumat, piure
castane;
2. degustări de vinuri, produse, metode tradiţionale de producere a ţuicii
din fructe.
3.
lăcaşe de cult - biserici de lemn din sec.XVIII-XIX;
4. manifestări culturale intrate în circuitul turistic;
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E. Turism ecologic, de agrement
Redescoperirea naturii, cunoaşterea îndeaproape a florei şi faunei, sunt
tendinţe noi în cerinţele pe piaţa turistică. Judeţul Gorj deţine un număr
important de rezervaţii naturale şi monumente ale naturii şi două parcuri
naţionale, dar, dintre acestea doar o parte au o importanţă turistică regăsindu-se
în atenţia turiştilor:
1. Cheile Oltetului şi peştera Polovragi;
2. Cheile Galbenului şi peştera Muierilor;
3. Defileul Jiului;
4. Cheile Sohodolului;
5. Valea Tismana şi rezervaţiile din zonă;
6. Valea Mare – Cloşani şi platoul calcaros;
7. Cheile Corcoaia – Izvoarele Cernei;

F. Turismul montan de iarnă 4
Staţiunea Rânca, care deşi nu are decât două pârtii dotate cu teleschi şi
instalaţie de nocturnă, este cea mai renumită staţiune de schi din Carpaţii
Olteniei. Fiind declarată ca având cel mai mare potenţial turistic de iarnă
nevalorificat din România, staţiunea deţine un domeniu schiabil imens situat
între altitudinile de 1600 m şi până la 2100 m. Această zonă mirifică este în
continuă dezvoltare, numărul de spaţii de cazare şi alimentaţie publică crescând
de la an la an. Pârtiile actuale sunt de dificultate medie dar studiul întocmit în
1994, de către binecunoscuta firmă Sectra din Franţa, a identificat peste 10 pârtii
de schi alpin de toate gradele de dificultate, pârtii ce pot fi amenajate în anii
viitori.
4

88

A se vedea hartile -Domeniul schiabil general, Straja din Faţă, Molidvişul, Rânca şi Parângul Mare

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI GORJ

2.2.3. Centre turistice în Gorj-analiză şi perspective
1. Polovragi
Puncte tari
Zonă cu specific pastoral, păstrătoare de tradiţii populare;
Zonă cu valoare peisagistică mare a unităţilor de relief;
Zonă cu forme de relief deosebite (abrupturi, stâncării, chei, peşteri,
puncte de belvedere);
Zonă cu accesibilitate uşoară şi medie către obiectivele turistice;
Distanţă mică, 6 km, fata de DN 67;
Localitate situată pe drumul judeţean 665 aflat în modernizare prin
proiectul Oltenia de sub munte;
Climat montan şi submontan plăcut, cu parametri meteorologici ce
oferă posibilitatea practicării turismului pe tot timpul anului;
Mediile lunare, anuale şi multianuale ale precipitaţiilor nu afectează
activitatea turistică;
Potenţial speologic deosebit;
Elemente de interes turistic:
- religios : mânăstirea Polovragi;
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- istoric : cetăţile dacice, crucea căpitanului Ursache;
- natural: Cheile Olteţului (3,5 km), peştera Polovragi, Valea Olteţului,
Poienile de sus, fenomenul carstic Şura, canionul de nisip, luncile
Olteţului;
- sportiv/montan: trasee turistice montane, alpinism, canioning, turism
de aventură (rapel şi tiroliană de pe pod), mtbike, cicloturism,
speologie, vânătoare/pescuit, etc.;
- cultural : Sărbătoarea de Sf. Ilie;
- areale naturale protejate: Cheile Olteţului(custode Romsilva/RP
(regim proprietate) - domeniul public), Peştera Polovragi (custode
Muzeul Judeţean Gorj/Focul Viu Bucuresti RP-domeniul public),
Pădurea de castani (custode Romsilva RP-mânăstirea Polovragi);
Zona nu este sub nici o influenţă de poluare, practic are grad de poluare
aproape de minim, poate valorifica produse naturale, ecologice;
Peştera Polovragi, are peste 20.000 vizitatori anual 5 , este a treia peşteră
din România ca număr de vizitatori, după P. Muierilor şi P. Ursilor, este
cotată ca potenţial de atractivitate mediu (2/3 cavernament, 2/3
speleoterme, 1/3 lacuri şi cascade, 0/3 gheaţă, 0/3 vestigii paleontologice
şi arheologice), potenţial de poziţie 2/3 (mediu), grad dificultate general
III/IV, grad dificultate galerie vizitabilă I (minim) 6 ;
Trasee turistice montane:
-Polovragi–Curmătura Olteţului, triunghi albastru. Traseu neatractiv
pentru turismul pedestru datorită lungimii foarte mari, dar excelent
pentru cicloturism/mtbike, enduro, ATV, 4x4 cu legătură către
Voineasa, Sebeş, Petroşani, Rânca;
- Mânăstirea Polovragi – Crucea lui Ursache – Poienile de Sus,
cetăţile dacice/Oborul Jidovilor–Luncile Olteţului, punct roşu, traseu
insuficient promovat şi nevalorificat de către localnici în oferta
turistică;
- Mânăstirea Polovragi – canionul de nisip – fenomenul carstic Sura,
traseu nemarcat insuficient promovat şi nevalorificat de către localnici
în oferta turistică.
Puncte slabe
Structuri de cazare şi alimentaţie insuficiente;
Amenajare neadecvată a peşterii pornind de la poarta de acces/grilajul de
protecţie, lipsa iluminatului monumental, plăcuţe indicatoare
speleoterme, îmbrăcăminte adecvată (funcţionalitate/aspect) pentru ghid;
Amenajare neadecvată în faţa intrării în peşteră a locaţiei de vizionare a
canionului (nevalorificare corespunzătoare a faptului că în zona peşterii
5
6
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canionul are doar 1,5 m între cei doi versanţi, poate cel mai îngust canion
din Europa);
Singura amenajare de vizitare a canionului în amonte realizată de
Salvamont Gorj cu scări şi balustrade metalice;
Lipsa unor programe turistice specifice locului;
Lipsa unor branduri locale, gastronomie, produse locale, artizanat,
suveniruri;
Disconfort vizual în zona ocolului silvic (depozit de lemne);
Locuri de parcare insuficiente în zona cheilor/peşterii;
Drum de acces prin cheile Olteţului către Luncile Olteţului
nemodernizat, acces dificil pentru autoturisme şi lăţime insuficientă
pentru autocare;
Dificultăţi de dezvoltare a zonei turistice Luncile Olteţului, lipsa de
utilităţi (apă, energie electrică, canalizare, reţea drumuri interne),
dificultăţi în acordarea avizului de mediu zona urmând a fi declarată
rezervaţie naturală prin extinderea rezervaţiei Cheile Olteţului;
Un singur obiectiv turistic generator de venituri directe: peştera
Polovragi, deţinător Muzeul Judeţean Gorj/Consiliul Judeţean Gorj
pentru galeria vizitabilă turistic, custode al rezervaţiei ştiinţifice fiind
Clubul Focul Viu Bucureşti;
Obiectivele de interes turistic local sunt insuficient pregătite şi
corespund, în acest moment, doar pentru turismul de tranzit;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie directă către zona
Polovragi;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie către restul obiectivelor
turistice ale judeţului Gorj;
Semnalizare rutieră neatractivă a obiectivelor turistice la intrările în
localitate sau la intersecţiile de drumuri;
Doar un panou de informare turistică: harta turistică a judeţului Gorj din
parcarea de la intrarea în judeţ (Consiliul Judeţean Gorj/Salvamont
Gorj);
Un singur program turistic promovează pe piaţa turistică activităţi în
zona Polovragi (Romania Gorj Adventure);
Trasee turistice montane insuficient promovate şi nevalorificate de către
localnici în oferta turistică;
Trasee de alpinism: Versantul stâng al cheilor deţine un număr de 18
trasee de alpinism realizate în anii 80 şi revizuite şi refăcute periodic de
către S.P.J. Salvamont Gorj, dar care nu mai sunt atractive pentru
căţărători, tendinţa ultimilor ani, atât pe plan internaţional cât şi naţional,
fiind de orientare a sportivilor către escaladă şi din ce în ce mai puţin
către alpinism. Din acest motiv, şi datorită accesului dificil la baza
peretelui de căţărare, zona de alpinism nu poate fi considerată un element
turistic de atracţie pentru zonă;
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Zona nu deţine potenţial pentru dezvoltarea sporturilor de iarnă având
expunere sudică, altitudine mică 600 -900 m;
Nu există nici o punere în valoare a potenţialului, imaginii sau produselor
naturale (castane, nuci, fragi, ciuperci, alune,etc.) ale arealelor protejate
ale zonei de către custozii acestora.
Tendinţe/măsuri
Tendinţe de extindere a arealului natural protejat:
- Zona Luncile Olteţului pentru mărirea suprafeţei rezervaţiei Cheile
Olteţului;
- Valea Olteţului pentru a asigura continuitatea teritorială şi
compactarea unei suprafeţe cât mai mari şi declararea Parcului
Naţional Parâng;
***mărirea suprafeţei protejate natural nu constituie neapărat un avantaj în dezvoltarea
turismului, permanenta mărire a arealului natural protejat se datorează impunerii unor
indicatori pur matematici „14 % din suprafaţa teritorială să fie declarată zonă protejatămodelul european”. Acest lucru, corelat cu excesul de zel al unor funcţionari din cadrul APM,
poate întârzia sau opri definitiv dezvoltarea turistică, respectiv, economică a unei zone.

Posibilităţi de producţie/valorificarea de produse naturale, ecologice
(castane, nuci, fructe de pădure, ciuperci);
Este necesară realizarea unor materiale cu dublu impact
suvenir/material promoţional, gen minialbum foto sau CD multimedia
(în română şi 2-3 limbi de circulaţie internaţională) al cărui conţinut să
prezinte în prima parte zona Polovragi şi apoi zona turistică a Gorjului;
Dezvoltare structuri de cazare în următoarele 12 luni – max. 4 camere;
Dezvoltare structuri de cazare în următoarele 48 luni – 50-100 camere
(Luncile Olteţului);
Mărirea atractivităţii peşterii prin amplasarea unor vitrine cu exponate
specifice peşterilor şi cu exponate cu temă istorică legate de
descoperirile arheologice neolitice din peşteră şi împrejurimi,
respectiv, dacice din cetăţile din apropierea peşterii;
Mărirea atractivităţii peşterii prin amplasarea unor panouri cu imagini
din galeriile nevizitabile în sectoarele de peşteră în care aceasta nu este
atractivă;
Mărirea atractivităţii peşterii prin amenajarea intrării, iluminat
monumental, echipament ghid/interpret;
Posibilitate de dezvoltare a zonei prin înfiinţarea complexului turistic
Luncile Olteţului;
Posibilităţi de valorificare turistică a potenţialului hidrografic al râului
Olteţ prin amenajări simple care să devină „aliniamente” de maximă
polarizare în perioada caldă a anului pentru turiştii iubitori de înot,
plajă, pescuit sportiv sau sporturi nautice (rafting cu ambarcaţiuni mici
1-2 persoane, canyoning, riverboarding);
Includerea zonei în programe de promovare turistică;
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Înfiinţarea unui minicentru comercial în zona mânăstire/intrare chei cu
mici centre de valorificare a produselor tradiţionale gastronomice sau
de artizanat, centre de închiriere echipament sportiv (biciclete, ATV,
caiace, echipament riverboarding).
Concluzii
În general, zona Polovragi deţine imagine şi potenţial turistic suficient ca
să fie considerată o destinaţie turistică atractivă, dar, datorită insuficientei
dezvoltări şi punere în valoare a acestuia (1 singur obiectiv generator de venituri
directe), corelat cu capacitatea foarte mică a structurilor de cazare, rămâne la
nivelul turismului de tranzit. Zona trebuie introdusă in programe turistice de
nivel judeţean, care să determine turistul care vine în judeţul Gorj să-şi planifice
sejururi de cât mai mare durată. Zona poate fi inclusă în programe turistice
regionale, ex. mânăstirile Olteniei, program prin care se poate lansa pe piaţă o
alternativă la mult mai promovatele mânăstiri ale Moldovei.
Structuri de primire turistica :
- Pensiunea turistică rurală Cheile Olteţului, 3*, 20 locuri;
- Pensiunea Păpurica, 3*, 8 locuri, în curs de omologare;
- Pensiune turistică, 3*, 20 locuri, în curs de finalizare.
2. Baia de Fier (exclusiv Rânca)
Puncte tari
Zonă cu specific pastoral, păstrătoare de tradiţii populare;
Zonă cu valoare peisagistică mare a unităţilor de relief;
Zonă cu forme de relief deosebite (abrupturi, stâncării, chei , peşteri ,
puncte de belvedere);
Zonă cu accesibilitate uşoară şi medie către obiectivele turistice;
Distanţa mică, 5 km, faţă de DN 67;
Localitate situată pe drumul judeţean 665 aflat în modernizare prin
proiectul Oltenia de sub munte;
Climat montan şi submontan plăcut, cu parametri meteorologici ce oferă
posibilitatea practicării turismului pe tot timpul anului;
Mediile lunare, anuale şi multianuale ale precipitaţiilor nu afectează
activitatea turistică;
Potenţial speologic deosebit;
Posibilitate de dezvoltare turistică prin modernizarea drumului pe Valea
Galbenului;
Posibilitate de dezvoltare a domeniului schiabil şi îmbunătăţirea
accesului către Staţiunea Rânca prin construcţia unui telescaun (900-1000
m ) şi a unei părtii de schi;
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Posibilitatea dezvoltării domeniului schiabil în zona Păpuşa – Micaia.
Expunere sudică , altitudine 1600-2200m .
În zona Complexului turistic există un teren de sport adecvat organizării
de activităţi sportive şi cantonamente pentru sportivi;
Elemente de interes turistic:
- religios: biserica Baia de Fier, biserică de lemn Sohodol (1809);
- natural: Cheile Galbenului (0,8 km), Peştera Muierilor, Peştera
Iedului, Valea Galbenului, fenomenul carstic Sura;
- sportiv/montan : trasee turistice montane, alpinism, canioning, turism
de aventură (rapel şi tiroliană de pe pod), mtbike, cicloturism,
speologie, vânătoare/pescuit, etc;
- cultural: festivalul pastoral „Coborâtul oilor de la munte”;
- areale naturale protejate : Cheile Galbenului (custode Romsilva/RP(regim proprietate - domeniul public ), Peştera Muierilor (custode
Primăria Baia de Fier/Clubul Speologic Hadeş Ploieşti RP-domeniul
public);
Zona nu este sub nici o influenţă de poluare, practic are grad de poluare
aproape de minim, poate valorifica produse naturale, ecologice.
Peştera Muierilor, are foarte mulţi vizitatori anual (sursa Primăria Baia
de Fier), este prima peşteră din România ca număr de vizitatori, este
cotată cu potenţial de atractivitate mare (2/3 cavernament, 3/3
speleoterme, 0/3 lacuri si cascade, 0/3 gheata, 2/3 vestigii paleontologice
si arheologice, potenţial de poziţie 2/3 (mediu) , grad dificultate general
II/IV , grad dificultate galerie vizitabilă I (minim) 7 ;
Trasee turistice montane :
- Baia de Fier – Curmătura Olteţului , nemarcat . Traseu neatractiv
pentru turismul pedestru datorită lungimii foarte mari dar excelent
pentru cicloturism/mtbike, enduro, ATV, 4x4 cu legatură către
Voineasa, Sebeş, Petroşani, Rânca.;
- Baia de Fier - Rânca, triunghi albastru, traseu insuficient promovat şi
nevalorificat de către localnici în oferta turistică.
- Baia de Fier – fenomenul carstic Sura, traseu nemarcat, insuficient
promovat şi nevalorificat de către localnici în oferta turistică;
Semnalizare rutieră atractivă a obiectivelor turistice la intrările în
localitate sau la intersecţiile de drumuri.
Puncte slabe
Structuri de cazare şi alimentaţie insuficiente;
Zona cheilor deţine doar un singur spaţiu de tip restaurant şi un spaţiu
tip terasă;
Amenajare neadecvată a peşterii pornind de la poarta de acces/grilajul
de protecţie, lipsa iluminatului monumental, plăcuţe indicatoare
7
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speleoterme, îmbrăcăminte adecvată (funcţionalitate/aspect) pentru
ghizi , calea de ieşire din peştera neamenajată;
Lipsa unor programe turistice specifice locului;
Lipsa unor branduri locale, gastronomie, produse locale, artizanat,
suveniruri;
Disconfort vizual în zona cheilor (cuptoarele de var abandonate );
Locuri de parcare insuficiente în zona cheilor/peşterii;
Un singur obiectiv turistic generator de venituri directe: Peştera
Muierilor – deţinător Primăria Baia de Fier – galeria vizitabilă turistică
şi custode al rezervaţiei ştiinţifice Clubul de speologie Hadeş –
Ploieşti;
Obiectivele de interes turistic local sunt insuficient pregătite şi
corespund , în acest moment , doar pentru turismul de tranzit;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie directă către zona Baia
de Fier;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie către restul
obiectivelor turistice ale judeţului Gorj.
Un singur program turistic promovează pe piaţa turistică activităţi în
zona Baia de Fier (România Gorj Adventure );
Trasee turistice montane insuficient promovate şi nevalorificate de
către localnici în oferta turistică;
Trasee de alpinism pe ambii versanţi ai cheilor există un număr de 30
trasee de alpinism realizate în anii 80-90 revizuite şi refăcute periodic
de către S.P.J. Salvamont Gorj , dar care nu mai sunt atractive pentru
căţărători, tendinţa ultimilor ani, atât pe plan internaţional cât şi
naţional, fiind de orientare a sportivilor către escaladă şi din ce în ce
mai puţin către alpinism. Din acest motiv şi datorită accesului dificil la
baza peretelui de căţărare, zona de alpinism nu poate fi considerată un
element turistic de atracţie pentru zonă;
Nu există nici o punere în valoare a potenţialului, imaginii sau
produselor naturale (nuci, fragi, ciuperci, alune, etc) ale arealelor
protejate ale zonei de către custozii acestora.
Tendinţe/măsuri
Tendinţe de extindere a arealului natural protejat: Valea Galbenului,
pentru a asigura continuitatea teritorială şi compactarea unei suprafeţe
cât mai mari şi declararea Parcului Naţional Parâng;
***mărirea suprafeţei protejate natural nu constituie neapărat un avantaj în dezvoltarea
turismului, permanenta mărirea a arealului natural protejat se datorează impunerii unor
indicatori pur matematici „14% din suprafaţa teritorială să fie declarată zona protejatămodelul european”. Acest lucru, corelat cu excesul de zel al unor funcţionari din cadrul APM,
poate întârzia sau opri definitiv dezvoltarea turistică , respectiv economică, a unei zone.

Posibilităţi de producţie/valorificare de produse naturale , ecologice
(nuci, fructe de pădure, ciuperci );
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Includerea zonei în programe de promovare turistică (pagină web,
pliante, marcaje turistice), proiect „Ecoturism în munţii Gorjului”
derulat pe parcursul anului 2008 de către asociaţia Amicii Salvamont;
Este necesară realizarea unor materiale cu dublu impact
suvenir/material promoţional, gen minialbum foto sau CD multimedia
(în română şi 2-3 limbi de circulaţie internaţională) al cărui conţinut să
prezinte în prima parte zona Baia de Fier şi apoi zona turistică a
Gorjului.
Dezvoltarea unor structuri de cazare în următoarele 12 luni – max 20
camere în cadrul unor pensiuni în comună şi în locaţia „Ieşire peşteră”;
Dezvoltarea unor structuri de cazare în următoarele 48 luni – 50 - 70
camere (complexul turistic, cabana şi Motelul Peştera Muierilor,
Cabana Chiriac);
Mărirea atractivităţii peşterii prin amplasarea unor vitrine cu exponate
specifice peşterilor şi cu exponate cu teme istorice legate de
descoperirile arheologice neolitice din peşteră;
Mărirea atractivităţii peşterii prin amplasarea unor panouri cu imagini
din galeriile nevizitabile în sectoarele de peşteră în care aceasta nu este
atractivă;
Mărirea atractivităţii peşterii prin amenajarea intrării, iluminat
monumental, echipament ghid/interpret;
Mărirea accesibilităţii circuitului vizitabil prin înlocuirea balustradelor
de sprijin şi limitarea accesului;
Eliminarea resturilor fostelor instalaţii electrice ce creează un
disconfort vizual al vizitatorilor;
Posibilităţi de valorificare turistică a potenţialului hidrografic al râului
Galbenul prin amenajări simple care să devină „aliniamente” de
maximă polarizare în perioada caldă a anului, pentru turiştii iubitori de
înot, plajă, pescuit sportiv sau sporturi nautice (rafting cu ambarcaţiuni
mici, 1-2 persoane , canyoning , riverboarding);
Includerea zonei în programe de promovare turistică;
Înfiinţarea unui minicentru comercial în zona de iesire din peşteră, cu
mici centre de valorificare a produselor tradiţionale gastronomice sau
de artizanat , centre de închiriere echipament sportiv (biciclete , ATV,
caiace, echipament riverboarding);
Înfiinţarea unui muzeu în aer liber al meşteşugurilor populare locale în
zona cuptoarelor de var, cu exponate tradiţionale: cuptor de var,
joagăr pe apă, piuă, moară, biserică de lemn (prin mutarea şi
restaurarea biserici din Grui ).
Concluzii
În general, zona Baia de Fier deţine imagine şi potenţial turistic suficient
ca să fie considerată o destinaţie turistică atractivă dar, datorită insuficientei
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dezvoltări şi puneri în valoare a acestuia (1 singur obiectiv generator de venituri
directe), corelat cu capacitatea foarte mică a structurilor de cazare, rămâne la
nivelul turismului de tranzit. Zona trebuie introdusă în programe turistice de
nivel judeţean, care să determine turistul care vine în judeţul Gorj să-şi planifice
sejururi de cât mai mare durată.
Structuri de primire turistică
- Pensiunea Andreea , 3* , 20 locuri;
- Pensiunea Casa Tobo , 3* , 8 locuri , în curs de omologare;
- Pensiunea agroturistică Casa Mecu, 3*, 20 locuri;
- Pensiune agroturistică Alex, 3*, 8 locuri;
- Pensiunea Chiriac, 3*, finalizare 2008;
- Cabana Peştera Muierilor, 20 locuri , închisă pentru reamenajare;
- Hotel Peştera Muierilor, 100 locuri , închis pentru reamenajare.

3. Novaci (exclusiv Rânca)
Puncte tari
Zonă cu specific pastoral, păstrătoare de tradiţii populare;
Zonă cu valoare peisagistică medie a unităţilor de relief;
Zonă cu forme de relief atractive: stâncării, chei, puncte de belvedere în
Valea Gilortului şi zona de plai către muntele Cerbu;
Zonă cu accesibilitate uşoară şi medie către obiectivele turistice;
Distanţă mică, 18 km, faţă de DN 67;
Localitate situată pe drumul 665 aflat în modernizare prin proiectul
Oltenia de sub munte;
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Zona inclusă în circuitul sportiv naţional de automobilism viteză pe
traseu montan;
Climat montan şi submontan plăcut, cu parametri meteorologici ce oferă
posibilitatea practicării turismului pe tot timpul anului;
Mediile lunare, anuale şi multianuale ale precipitaţiilor nu afectează
activitatea turistică;
Elemente de interes turistic:
- religios: Bisericile de lemn Berceşti şi Hirişeşti;
- natural: Valea Gilortului (30 km);
- sportiv/montan: trasee turistice montane, mtbike, cicloturism,
vânătoare/pescuit, etc.;
- cultural: festivalul şi târgul „Prinsul muntelui”;
- areale naturale protejate: Pădurea de molid şi fag Măcăria (custode
Romsilva Gorj), Pădurea de stejar Bărcului (custode Romsilva
Gorj);
Zona nu este sub nici o influenţă de poluare, practic are grad de poluare
aproape de minim, poate valorifica produse naturale, ecologice.
Trasee turistice montane :
- Novaci – muntele. Cerbu – Rânca, triunghi roşu. Traseu neatractiv
pentru turismul pedestru datorită lungimii foarte mari dar, excelent
pentru cicloturism/mtbike, enduro, ATV, 4x4 cu legătura către
Voineasa, Sebeş, Petroşani;
- Novaci – Valea Gilortului – Cioaca Dâlbanului – Rânca, punct roşu,
traseu insuficient promovat şi nevalorificat de către localnici în oferta
turistică. Traseu neatractiv pentru turismul pedestru datorită lungimii
foarte mari dar excelent pentru cicloturism/mtbike, enduro, ATV, 4x4
cu legătură către Voineasa, Sebeş, Petroşani. Traseul şi-a pierdut din
interes odată cu realizarea DN 67 C Novaci – Rânca prin muntele
Cerbu;
- Cioaca Dâlbanului – creasta Parângului – vf. Plescoaia, cruce roşie,
insuficient promovat şi nevalorificat de către localnici în oferta
turistică. Traseul este folosit în principal pentru retragerea în regim de
urgenţă din zona alpină înaltă a masivului Parâng;
Puncte slabe
Structuri de cazare şi alimentaţie insuficiente;
Lipsa unor programe turistice specifice locului;
Lipsa unor branduri locale, gastronomie, produse locale, artizanat,
suveniruri;
Disconfort vizual în zona Văii Gilortului datorate exploatărilor
forestiere;
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Drum de acces prin Valea Gilortului către Rânca este nemodernizat,
acces dificil pentru autoturisme şi inaccesibil pentru autocare. În acest
moment nu poate constitui o alternativă de acces către Rânca;
Nu există obiective turistice generatoare de venituri directe;
Obiectivele de interes turistic local sunt insuficient pregătite şi
corespund, în acest moment, doar pentru turismul de tranzit;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie directă către zona
Novaci;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie către restul
obiectivelor turistice ale judeţului Gorj;
Semnalizare rutieră neatractivă a obiectivelor turistice la intrările în
localitate sau la intersecţiile de drumuri;
Nu există panouri de informare turistică;
Trasee turistice montane insuficient promovate şi nevalorificate de
către localnici în oferta turistică;
Zona nu deţine potenţial pentru dezvoltarea sporturilor de iarnă având
expunere sudică şi altitudine mică 600-900 m;
Nu există nici o punere în valoare a potenţialului, imaginii sau
produselor naturale (castane, nuci, fragi, ciuperci, alune, etc) ale
arealelor protejate ale zonei de către custozii acestora;
Tendinţe/măsuri
Tendinţe de extindere a arealului natural protejat :
- Valea Gilortului pentru a asigura continuitatea teritorială şi
compactarea unei suprafeţe căt mai mari şi declararea Parcului
Naţional Parâng
***mărirea suprafeţei protejate natural nu constituie neapărat un avantaj în dezvoltarea
turismului, permanenta mărirea a arealului natural protejat se datorează impunerii unor
indicatori pur matematici „14% din suprafaţa teritorială să fie declarată zona protejatămodelul european”. Acest lucru, corelat cu excesul de zel al unor funcţionari din cadrul APM,
poate întârzia sau opri definitiv dezvoltarea turistică , respectiv economică, a unei zone.

Posibilităţi de producţie/valorificare de produse naturale, ecologice
(castane, nuci , fructe de pădure ,ciuperci);
Posibilităţi de dezvoltare a unui complex turistic de dimensiuni medii
în Valea Gilortului, după finalizarea preconizatelor lucrări de
amenajare hidroelectrică a zonei şi amplasarea unui telescaun prin
valea Vaca până în zona de SE a staţiunii Rânca (rampa Andronache)
sau către zona de S (muntele Plopu). A doua variantă are lungime mai
mare, necesită instalaţie cu scaune închise sau telegondolă închisă,
variante mult mai costisitoare. Având în vedere expunerea pantei (NV), altitudinea şi relieful doar porţiunea vârful Plopu – rampa
Andronache se pretează pentru amenajarea unei pârtii de schi care să
fie deservită de această instalaţie de transport pe cablu;
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Este necesară realizarea unor materiale cu dublu impact
suvenir/material promoţional, gen mini-album foto sau CD multimedia
(în română şi 2-3 limbi de circulaţie internaţională) al cărui conţinut să
prezinte în prima parte zona Novaci şi apoi zona turistică a Gorjului;
Nu există tendinţe de dezvoltare a structurilor de cazare în următoarele
12 luni;
Posibilităţi de valorificare turistică a potenţialului hidrografic al râului
Gilort prin amenajări simple care să devină „aliniamente” de maximă
polarizare în perioada caldă a anului pentru turiştii iubitori de înot,
plaja, pescuit sportiv sau sporturi nautice (rafting cu ambarcaţiuni mici
1-2 persoane, canyoning, riverboarding);
Includerea zonei în programe de promovare turistică (pagină web,
pliante, marcaje turistice), proiect „Ecoturism în munţii Gorjului”
derulat pe parcursul anului 2008 de către asociaţia Amicii Salvamont
Gorj;
Înfiinţarea unui mini-centru comercial în zona centrală a oraşului cu
mici centre de valorificare a produselor tradiţionale gastronomice sau
de artizanat, centre de închiriere echipament sportiv (biciclete, ATV,
caiace, echipament riverboarding);
Înfiinţarea unui muzeu al oieritului.
Concluzii
În general, zona Novaci deţine pe piaţa turistică o imagine adecvată deşi
are un potenţial turistic insuficient ca să fie considerată o destinaţie turistică
atractivă dar, ca principală poartă de acces către Rânca şi corelată cu potenţialul
turistic al acesteia, poate deveni o zonă de interes turistic. Localitatea poate
constitui o variantă foarte bună de preluare a surplusului de turişti care nu
găsesc cazare în Rânca sau poate acţiona prin oferta turistică ca un punct de
sprijin pentru turiştii ce o tranzitează către şi dinspre Rânca, mărind astfel durata
sejurului acestora. Zona trebuie introdusă în programe turistice de nivel
judeţean, care să determine turistul care vine în judeţul Gorj să-şi planifice
sejururi de cât mai mare durată.
Structuri de primire turistică:
- Motel Luşu, 2*, 21 camere, 42 locuri;
- Pensiunea turistică rurală Chiriac, 2*, 4 camere, 8 locuri;
- Pensiunea agroturistică Cojocaru, 2*, 2 camere, 4 locuri;
- Pensiunea agroturistică Isopenco (Pociovalişte), 2*, 2 camere, 4
locuri;
- Pensiunea turistică rurală Papuc, 2*, 3 camere, 6 locuri;
- Pensiunea turistică rurală Savu Ela, 3*, 4 camere, 8 locuri;
- Pensiunea turistică rurală Dăianu, 2*, 3 camere, 6 locuri.
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4. Rânca (Novaci şi Baia de Fier)
Puncte tari
Denumirea „Rânca”, brand cu recunoaştere şi impact pe piaţa turistică;
Zona cu excelent potenţial de iarnă (strat de zăpadă corespunzător
practicării sporturilor de iarnă de minim 120 zile /an, cu maxime de
pana la 150-160 zile /an);
Singura zonă de practicare a sporturilor de iarnă (schi alpin) din partea
de Sud a ţării între Valea Prahovei şi partea de Vest a ţării-Muntele
Mic-Caransebeş;
Poziţia geografică o avantajează în atragerea clienţilor din minim 6
judeţe ale ţării, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Olt, Vâlcea, Argeş şi parţial din
Bucureşti, clienţi care evită parcurgerea de distanţe suplimentare de
70–100 km pe Defileul Jiului către staţiunile Rusu-Petroşani şi Straja–
Lupeni, 140 km pe Defileul Oltului către staţiunea Păltiniş sau 100 –
130 km pe aglomeratul DN1 către staţiunile din Valea Prahovei;
Zonă cu dezvoltare exponenţială a structurilor de cazare atât în
circuitul privat cât şi în cel public turistic;
Posibilitate de dezvoltare foarte mare a domeniului schiabil, peste 15
pârtii de diverse grade de dificultate, fiind unul dintre cele mai mari
domenii schiabile din ţară;
Posibilitate de dezvoltare a domeniului schiabil către zona alpină
înaltă, 2000 – 2200 m, având toate condiţiile să devină una dintre cele
mai înalte staţiuni din ţară, avantaj în menţinerea stratului de zăpadă un
număr cât mare de zile;
Posibilitate de dezvoltare în următoarele 12-24 de luni prin
implementarea unui proiect cu finanţare externă prin care se realizează
reţeaua de canalizare, microstaţiile de epurare a apei şi un telescaun în
partea de Nord a zonei şi care deschide domeniul schiabil către zona
alpină;
Posibilitate de extindere a staţiunii prin concesionarea de noi terenuri
în zona muntele Plopu, proprietar Obştea Cerbul – Novaci;
Zonă cu bun potenţial de vară (trasee turistice, zone de zbor liber–
parapantă şi deltaplan, acces facil pedestru către zona alpină înaltă);
Zona aparţine unor comunităţi cu specific pastoral, păstrătoare de
tradiţii populare;
Zonă cu valoare peisagistică mare a unităţilor de relief;
Zonă cu forme de relief deosebite (abrupturi, stâncării, puncte de
belvedere);
Zonă cu accesibilitate uşoară pe timp de vară;
Distanta mică, 30 km, faţă de DN 67;
Localitate situată la 16 km pe drumul 665 aflat în modernizare prin
proiectul Oltenia de sub munte;
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Climat montan şi submontan plăcut, cu parametri meteorologici ce
oferă posibilitatea practicării turismului pe tot timpul anului;
Mediile lunare, anuale şi multianuale ale precipitaţiilor nu afectează
activitatea turistică;
Posibilitate de dezvoltare turistică prin modernizarea drumului pe valea
Galbenului şi construcţia unui telescaun care să asigure accesul
turiştilor către şi dinspre staţiune;
Posibilitate de dezvoltare turistică prin modernizarea drumului pe valea
Gilortului şi construcţia unui telescaun care să asigure accesul turiştilor
către şi dinspre staţiune;
posibilitatea dezvoltării domeniului schiabil în zona Păpuşa – Micaia.
Expunere sudică, compensată de altitudinea mare, de 1600-2200m;
Staţiunea beneficiază de asistenţă permanentă Salvamont şi de o
modernă Bază de salvare şi intervenţie în cazul accidentelor montane;
Elemente de interes turistic:
- natural : zona alpină înaltă a masivului Parâng;
- sportiv/montan: schi alpin, schi de tură, patinaj, drumeţii cu ATV,
zbor liber cu parapantă şi deltaplan, trasee turistice montane,
alpinism de iarnă, mtbike, cicloturism, vânătoare/pescuit, etc.
- areale naturale protejate: Muntele Parâng–rezervaţie naturală
pentru care se doreşte extinderea către Valea Gilortului, Valea
Galbenului, Valea Olteţului şi transformarea în Parcul Naţional
Parâng;
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Trasee turistice montane:
- Rânca – Obârşia Lotrului, triunghi roşu. Traseu atractiv pentru
turismul pedestru, asigură şi legătura cu traseul principal de creastă
spre Vest către Rusu-Petroşani şi spre Est către Curmătura Olteţului
şi excelent pentru cicloturism/mtbike, enduro, ATV, 4x4 cu legătură
către Voineasa, Sebeş, Petroşani;
- Rânca- Baia de Fier, triunghi albastru, traseu insuficient promovat
şi nevalorificat de către localnici în oferta turistică.
- Rânca–Mt.Cerbu-Novaci, triunghi roşu. Traseu neatractiv pentru
turismul pedestru datorită lungimii foarte mari dar excelent pentru
cicloturism/mtbike, enduro, ATV, 4x4 cu legătură către Voineasa,
Sebeş, Petroşani;
- Rânca–valea Gilortului-Novaci, punct roşu, traseu insuficient
promovat şi nevalorificat de către localnici în oferta turistică. Traseu
neatractiv pentru turismul pedestru datorită lungimii foarte mari dar
excelent pentru cicloturism/mtbike, enduro, ATV, 4x4 cu legătură
către Voineasa, Sebeş, Petroşani. Traseul şi-a pierdut din interes
odată cu realizarea DN 67 C Novaci – Rânca prin muntele Cerbu;
Semnalizare rutieră neatractivă a obiectivelor turistice la intrările în
localitate sau la intersecţiile de drumuri.
Puncte slabe
Lipsa unui proiect comun de dezvoltare a zonei între proprietarii de
teren, Primăria Novaci, Primăria Baia de Fier, Obştea Cerbu, obştea
Plopu;
Atmosfera negativă între deţinătorii de teren, primari, obşti, proprietari
datorită diferendelor de limite teritoriale, întârzieri de retrocedări şi
punere în posesie;
Incertitudine privind regimul de proprietate al terenurilor, litigii între
cele două primării şi obştile săteşti (Berceşti, Buiceşti, Banca
Gilortului);
Slab interes din partea obştilor în dezvoltarea turistică a zonei;
Dezvoltare necontrolată a zonei;
Întârzieri în dezvoltare datorită obiectivului M.Ap.N.;
Structuri de cazare şi alimentaţie de maxim 3*;
Doar două pârtii de schi, scurte, 550 m, respectiv 650 m, cu grade de
dificultate uşor, respectiv, mediu;
Instalaţii de transport pe cablu de tip teleski, care sunt evitate de
segmente mari de practicanţi ai sporturilor de iarnă (începători,
vârstnici, snowboarderi, parapantişti şi snowskate);
Lipsa unor alternative pe timp de iarnă pentru cei care nu practică
schiul. În staţiune există centre de închiriere de echipament de schi,
patinaj, ATV, un singur patinoar, un singur teren de sport (baschet,
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minifotbal) dar acestea sunt insuficiente şi nu constituie un avantaj în
faţa altor staţiuni similare;
Spaţii de parcare insuficiente pe timp de iarnă;
Administrare deficitară din partea celor două administraţii Novaci şi
Baia de Fier (alimentare cu apă insuficientă în perioadele de vârf
turistic, servicii de gospodărire a staţiunii necorespunzătoare, iluminat
stradal slab);
Lipsa unor programe turistice specifice locului;
Disconfort vizual generat de aglomeraţia, arhitectura, coloritul
cabanelor;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie directă către zona
Rânca;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie către restul
obiectivelor turistice ale judeţului Gorj;
Un singur program turistic promovează pe piaţa turistică activităţi în
zona Rânca (Romania Gorj Adventure);
Trasee turistice montane insuficient promovate şi nevalorificate de
către localnici în oferta turistică;
Nu există nici o punere în valoare a potenţialului, imaginii sau
produselor naturale (ciuperci, afine, bujor de munte) ale arealelor
protejate ale zonei de către custozii acestora.
Tendinţe/măsuri
Tendinţe de extindere a arealului natural protejat: Valea Galbenului
pentru a asigura continuitatea teritorială şi compactarea unei suprafeţe
cât mai mari şi declararea Parcului Naţional Parâng
***mărirea suprafeţei protejate natural nu constituie neapărat un avantaj în dezvoltarea
turismului, permanenta mărirea a arealului natural protejat se datorează impunerii unor
indicatori pur matematici „14% din suprafaţa teritorială să fie declarată zona protejatămodelul european”. Acest lucru, corelat cu excesul de zel al unor funcţionari din cadrul APM,
poate întârzia sau opri definitiv dezvoltarea turistică , respectiv economică, a unei zone.

Posibilităţi de producţie/valorificare de produse naturale, ecologice
(nuci, fructe de pădure, ciuperci);
Este necesară realizarea unor materiale cu dublu impact
suvenir/material promoţional, gen minialbum foto sau CD multimedia
(în română şi 2-3 limbi de circulaţie internaţională) al cărui conţinut să
prezinte în prima parte zona Rânca şi apoi zona turistică a Gorjului;
dezvoltare structuri de cazare în următoarele 12 luni – cca. 200 camere
numai în sistemul agroturistic (Novaci – 12 pensiuni, 220 locuri; Baia
de Fier – 13 pensiuni, 200 locuri);
Includerea zonei în programe de promovare turistică;
Înfiinţarea unei baze sportive (stadion), oportunitate deosebită pentru
deschiderea zonei către circuitul sportiv de pregătire.
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Concluzii
În general, zona Rânca deţine imagine bună pe piaţa turistică dar trebuie
să dezvolte programe turistice proprii care să ii asigure un aflux turistic mare tot
timpul anului. Odată cu construcţia telescaunului din zona Păpuşa şi deschiderea
domeniului schiabil din golul alpin, Rânca va deveni o adevărată staţiune de
iarnă dar va trebui să îşi dezvolte şi alternativele pentru sezonul de vară şi
perioadele intersezoane. Zona trebuie introdusă în programe turistice de nivel
judeţean care să determine turistul care vine în judeţul Gorj să-şi planifice
sejururi de cât mai mare durată.
Structuri de primire turistică:
- Hotel Onix, 3*, 40 camere, 80 locuri;
- Hotel Mina, 3*, 20 camere, 40 locuri;
- Hotel tineret Petrom, 3*, 18 camere, 36 locuri;
- Vila Păpuşa, 2*, 12 camere, 24 locuri;
- Cabana Rânca, 2*, 6 camere, 12 locuri;
- Pensiunea turistică rurală Caprioara, 2*, 6 camere, 19 locuri;
- Pensiunea turistică rurală Prestige, 2*, 5 camere, 10 locuri;
- Pensiunea turistică rurală Orizont, 3*, 5 camere, 10 locuri;
- Pensiunea turistică rurală Paradis, 2*, 10 camere, 20 locuri;
- Pensiunea turistică rurală Diana, 2*, 3 camere, 10 locuri;
- Pensiunea turistică Tara, 3*, 16 camere, 32 locuri;
- Pensiunea turistică Ciuperca, 2*, 5 camere, 10 locuri;
- Pensiunea turistică rurală Panoramic, 3*, 12 camere, 40 locuri;
- Pensiunea turistică rurală Chesa Montana, 2*, 5 camere, 10 locuri;
- Pensiunea turistică rurală Papuc, 2*, 5 camere, 10 locuri.
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5. Crasna
Puncte tari
Zonă cu specific pastoral, păstrătoare de tradiţii populare;
Zonă cu valoare peisagistică medie a unităţilor de relief;
Zonă cu forme de relief atractive: plaiuri, gol alpin, puncte de
belvedere;
Zonă cu accesibilitate uşoară către zone turistice de interes, Săcelu,
Novaci, Rânca;
Distanţa mică, 15 km, faţă de DN 67;
Localitate situată pe drumul 665 aflat în modernizare prin proiectul
Oltenia de sub munte;
Climat montan şi submontan plăcut, cu parametri meteorologici ce
oferă posibilitatea practicării turismului pe tot timpul anului;
Mediile lunare, anuale şi multianuale ale precipitaţiilor nu afectează
activitatea turistică;

Elemente de analiză privind interesul turistic:
- religios: mânăstirea Crasna, biserici de lemn;
- istoric: casa de lemn Dumitru Danciu, monumentul Constantin
Ivănuş;
- natural: zona montană şi submontană a masivului Parâng;
- sportiv/montan: trasee turistice montane, mtbike, cicloturism,
vânătoare/pescuit, etc.;
- areale naturale protejate: Locul fosilifer Buzeşti;
Zona nu este sub nici o influenţă de poluare, practic are grad de
poluare aproape de minim, poate valorifica produse naturale,
ecologice;
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Puncte slabe
Structuri de cazare şi alimentaţie insuficiente –o singură pensiune în
satul Cărpiniş, în curs de finalizare;
Lipsa unor programe turistice specifice locului;
Lipsa unor branduri locale, gastronomie, produse locale, artizanat,
suveniruri;
Drumurile de acces, către golul alpin al masivului Parâng prin Valea
Crasna şi Dealul Drăgoieştilor, nemodernizate, acces dificil pentru
autoturisme;
Nu există obiective turistice generatoare de venituri directe;
Obiectivele de interes turistic local sunt insuficiente pentru a considera
zona de interes turistic mare, nu sunt pregătite corespunzător, în acest
moment, doar pentru turismul de tranzit;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie directă către zona
Crasna;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie către restul
obiectivelor turistice ale judeţului Gorj;
Semnalizare rutieră neatractivă a obiectivelor turistice la intrările în
localitate sau la intersecţiile de drumuri;
Nu există panouri de informare turistică;
Trasee turistice montane insuficient promovate şi nevalorificate de
către localnici în oferta turistică;
Zona deţine potenţial pentru dezvoltarea sporturilor de iarnă în
perimetrul muntelui Molidvişul către golul alpin;
Nu există nici o punere în valoare a potenţialului, imaginii sau
produselor naturale (nuci, fragi, ciuperci, alune, etc.) ale arealelor
protejate ale zonei de către custozii acestora.
Tendinţe/măsuri
Tendinţe de extindere a arealului natural protejat în partea de nord cu
zonă montană aferentă comunei, pentru a asigura continuitatea
teritorială şi compactarea unei suprafeţe cât mai mari şi declararea
Parcului Naţional Parâng;
***mărirea suprafeţei protejate natural nu constituie neapărat un avantaj în dezvoltarea
turismului, permanenta mărirea a arealului natural protejat se datorează impunerii unor
indicatori pur matematici „14% din suprafaţa teritorială să fie declarată zona protejatămodelul european”. Acest lucru, corelat cu excesul de zel al unor funcţionari din cadrul APM,
poate întârzia sau opri definitiv dezvoltarea turistică , respectiv economică, a unei zone.

Posibilităţi de producţie/valorificare de produse naturale, ecologice
(castane, nuci, fructe de pădure, ciuperci);
Includerea zonei în programe de promovare turistică (pagină web,
pliante, marcaje turistice), proiect „Ecoturism în munţii Gorjului”
derulat de către asociaţia Amicii Salvamont;
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Posibilităţi de dezvoltare a unui sat de vacanţă de dimensiuni medii în
Valea Crasna. Există în acest moment iniţiative private fiind finalizate
mai multe căsuţe de vacanţă dar nu sunt introduse în circuitul turistic;
Posibilităţi de dezvoltare a unui domeniu schiabil în muntele
Molidvişul, cu minim 5 pârtii de schi de dificultăţi medii şi dificile,
altitudine 1600 – 2000 m. Puncte slabe: acces dificil, necesitatea
amenajării cailor de acces, lipsa utilităţi – alimentare cu apă,
alimentare cu energie electrică, canalizare. Dezvoltarea unui nou
domeniu schiabil trebuie corelată cu creşterea numărului de schiori
către zona Gorjului şi cu tendinţele de dezvoltare a noi domenii de schi
în zonele învecinate (Horezu şi Voineasa-judeţul Valcea; Păpuşa-jud.
Argeş); Regimul de proprietate l terenului Romsilva şi proprietari
privaţi; Puncte slabe: zona nu este trecută în programul „Superschi în
Carpaţi” şi nu beneficiază de facilităţile acestuia, dintre care ce mai
importantă fiind posibilitatea scoaterii din fondul forestier gratuit a
unor suprafeţe pentru dezvoltarea domeniului schiabil;
Realizarea unor materiale cu dublu impact suvenir/material
promoţional, gen mini album foto sau CD multimedia (în română şi 23 limbi de circulaţie internaţională) al cărui conţinut să prezinte în
prima parte zona Crasna şi apoi zona turistică a Gorjului;
Dezvoltare structuri de cazare în următoarele 12 luni – max. 10
camere.

Concluzii
Centrul Crasna nu deţine o imagine şi un potenţial turistic suficient ca să
fie considerată o destinaţie turistică atractivă în acest moment dar poate fi
introdusă în programe turistice de nivel judeţean, care să determine turistul care
vine în judeţul Gorj să-şi planifice sejururi de cât mai mare durată.
Structuri de primire turistică:
- Pensiune turistică rurală, sat Carpiniş, 3*, 10
omologare.

locuri, în curs de

6. Muşetesti
Puncte tari
Zonă cu specific pastoral, păstrătoare de tradiţii populare;
Zonă cu valoare peisagistică mare a unităţilor de relief;
Zonă cu forme de relief deosebite (plaiuri, gol alpin, puncte de
belvedere);
Zonă cu accesibilitate uşoară şi medie către obiectivele turistice;
Distanţă mică, 9 km, faţă de DN 66 (E 79);
Localitate situată pe drumul judeţean 665 aflat în modernizare prin
proiectul Oltenia de sub munte;
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Climat montan şi submontan plăcut, cu parametri meteorologici ce
oferă posibilitatea practicării turismului pe tot timpul anului;
Mediile lunare, anuale şi multianuale ale precipitaţiilor nu afectează
activitatea turistică;
Elemente de interes turistic:
- religios: bisericile de lemn Stănceşti, Muşeteşti (cimitir) şi
Stănceşti-Larga;
- natural: zona subalpină şi alpină înaltă a muntelui Parâng;
- sportiv/montan: trasee turistice de mtbike, cicloturism, ATV,
vânătoare/pescuit etc.;
Zona nu este sub nici o influenta de poluare, practic are grad de
poluare aproape de minim, poate valorifica produse naturale,
ecologice;
Puncte slabe
structuri de cazare şi alimentaţie insuficiente – o singură pensiune în
Muşeteşti, în curs de finalizare (fam. Păsătoiu);
lipsa unor programe turistice specifice locului;
lipsa unor branduri locale, gastronomie, produse locale, artizanat,
suveniruri;
drumurile de acces către golul alpin al masivului Parâng prin Stănceşti
nemodernizate, acces dificil pentru autoturisme;
Nu există obiective turistice generatoare de venituri directe;
Obiectivele de interes turistic local sunt insuficiente pentru a considera
zona de interes turistic mare, nu sunt pregătite corespunzător şi în
acest moment ar putea corespunde doar pentru turismul de tranzit;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie directă către zonă;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie către restul
obiectivelor turistice ale judeţului Gorj;
Semnalizare rutieră neatractivă a obiectivelor turistice la intrările în
localitate sau la intersecţiile de drumuri;
Nu există panouri de informare turistică;
Nu există nici o punere în valoare a potenţialului, imaginii sau
produselor naturale (castane, nuci, fragi, ciuperci, alune etc.) ale
arealelor protejate ale zonei de către custozii acestora.
Tendinţe/măsuri
Tendinţe de extindere a arealului natural protejat:
- Partea de nord de zonei montane aferente comunei pentru a asigura
continuitatea teritorială şi compactarea unei suprafeţe cât mai mari
în vederea declarării Parcului Naţional Parâng;
***mărirea suprafeţei protejate natural nu constituie neapărat un avantaj în dezvoltarea
turismului, permanenta mărirea a arealului natural protejat se datorează impunerii unor
indicatori pur matematici „14% din suprafaţa teritorială să fie declarată zona protejată109
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modelul european”. Acest lucru, corelat cu excesul de zel al unor funcţionari din cadrul APM,
poate întârzia sau opri definitiv dezvoltarea turistică , respectiv economică, a unei zone.

Posibilităţi de producţie/valorificare de produse naturale, ecologice
(castane, nuci, fructe de pădure, ciuperci);
Posibilităţi de dezvoltare a unui fond de vânătoare în zona Valea Mare
– Valea Largă – Culmea Alunilor (regim proprietate, pădurile statului
şi persoane fizice);
Este necesară realizarea unor materiale cu dublu impact
suvenir/material promoţional, gen minialbum foto sau CD multimedia
(în română şi 2-3 limbi de circulaţie internaţională) al cărui conţinut să
prezinte în prima parte zona Crasna şi apoi zona turistică a Gorjului;
dezvoltare structuri de cazare în următoarele 12 luni – max. 14 locuri;
Includerea zonei în programe de promovare turistică.

Concluzii
Zona Muşeteşti nu deţine o imagine şi un potenţial turistic suficient ca să
fie considerată o destinaţie turistică atractivă în acest moment dar poate fi
introdusă în programe turistice de nivel judeţean, care să determine turistul care
vine în judeţul Gorj să-şi planifice sejururi de cât mai mare durată.
Structuri de primire turistică:
- Pensiunea Păsătoiu, 3*, 14 locuri, în curs de finalizare.

7. Bumbeşti Jiu
Puncte tari
Zonă cu imagine bună şi impact pe piaţa turistică;
Zonă cu valoare peisagistică medie a unităţilor de relief;
Zonă cu forme de relief variate (abrupturi, stâncării, chei, peşteri, puncte
de belvedere, defileu);
Zonă cu accesibilitate uşoară şi medie către obiectivele turistice;
Zonă situată pe DN 66 (E79) şi la capătul drumului judeţean 665 aflat
în modernizare prin proiectul Oltenia de sub munte;
Climat montan şi submontan plăcut, cu parametri meteorologici ce oferă
posibilitatea practicării turismului pe tot timpul anului;
Mediile lunare, anuale şi multianuale ale precipitaţiilor nu afectează
activitatea turistică;
Potenţial de excepţie în Defileul Jiului de practicare a raftingului. Cel
mai atractiv traseu de rafting din România;
Elemente de interes turistic:
- religios: Mânăstirea Lainici, schitul Locurele, mânăstirea Vişina,
schitul II - Locurele, schit Plai Bumbeşti, biserica de lemn Sârbeşti,
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biserica de zid Sf. Nicolae–Lăzăreşti, biserica de zid Sf. Ioan
Botezătorul – Curtişoara;

- istoric: castrul roman şi aşezarea civilă Bumbeşti Jiu, monumentul
Generalului Dragalina, Muzeul Artei şi Arhitecturii Populare Curtişoara
(cca. 6000 vizitatori anual);
- natural: zona alpină şi subalpină a munţilor Parâng şi Vâlcan;
- sportiv/montan: trasee turistice montane, mtbike, cicloturism, rafting,
vânătoare/pescuit etc.;
- cultural: Cântecul Munţilor– Lainici, 6 August;
- areale naturale protejate: Parcul Naţional Defileul Jiului (administrator
Romsilva/RP, regim proprietate - domeniul public ), incluzând şi
Stăncile Rafailă, Sfinxul Lainicilor, Pădurea Gornicel (custode
Romsilva/RP, regim proprietate - domeniul public), Pădurea ChituBratcu (custode Romsilva/RP- regim proprietate - domeniul public);
Zona deţine potenţial pentru dezvoltarea sporturilor de iarnă în
perimetrul sudic al vârfului Parângu Mare;
Zona nu este sub nici o influenţă de poluare, practic are grad de poluare
aproape de minim, poate valorifica produse naturale, ecologice. Excepţie
face albia Jiului în zona Defileului;
Trasee turistice montane:
- Bumbeşti Jiu - valea Porcului – casa Buliga – Pas Vulcan, triunghi
albastru. Traseu insuficient promovat şi nevalorificat de către localnici
în oferta turistică;
- Mânăstire Lainici – Schit Locurele, punct roşu, traseu atractiv;
Mânăstire Lainici – Piatra Argelelor - vf. Parangu Mare, triunghi roşu
(marcaj vechi, punct roşu);
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Puncte slabe
structuri de cazare şi alimentaţie insuficiente;
Lipsa unor programe turistice specifice locului;
Lipsa unor branduri locale, gastronomie, produse locale, artizanat,
suveniruri;
Poluare masivă cu deşeuri menajere a albiei Jiului, fapt ce generează un
disconfort vizual pentru turişti;
Nu există nici un obiectiv turistic generator de venituri directe;
Obiectivele de interes turistic local sunt insuficient pregătite şi
corespund, în acest moment, doar pentru turismul de tranzit;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie directă către zona
Bumbeşti Jiu;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie către restul obiectivelor
turistice ale judeţului Gorj;
Semnalizare rutieră neatractivă a obiectivelor turistice la intrările în
localitate sau la intersecţiile de drumuri;
Nu există panouri de informare turistică, cu excepţia harţii realizate şi
amplasate de Consiliul Judeţean Gorj în zona de Nord a parcării auto de
lângă mânăstirea Lainici şi a celor amplasate de Salvamont Gorj la
intrările in traseele turistice;
Trasee turistice montane insuficient promovate şi nevalorificate de către
localnici în oferta turistică;
Nu există nici o punere în valoare a potenţialului, imaginii sau produselor
naturale (castane, nuci, fragi, ciuperci, alune, etc.) ale arealelor protejate
ale zonei de către custozii acestora.
Tendinţe/măsuri
Posibilităţi de producţie/valorificarea de produse naturale, ecologice
(castane, nuci, fructe de pădure, ciuperci);
Posibilităţi de producţie/valorificare de produse de artizanat specifice
zonei;
Este necesară realizarea unor materiale cu dublu impact suvenir/material
promoţional, gen minialbum foto sau CD multimedia (în română şi 2-3
limbi de circulaţie internaţională) al cărui conţinut să prezinte în prima
parte zona Bumbeşti Jiu şi ulterior zona turistică a Gorjului;
Posibilităţi de dezvoltare a unui domeniu schiabil în partea sudică a
muntelui Parâng, cu minim 12 pârtii de schi de dificultăţi medii şi
dificile, altitudine 1600 – 2000 m. Puncte slabe: acces dificil pe toate
cele 3 variante (valea Polatiştei, Plai Bumbeşti, Stănceşti), necesitatea
amenajării cailor de acces, lipsă utilităţi – alimentare cu apă, alimentare
cu energie electrică, canalizare. Dezvoltarea acestui domeniu schiabil
trebuie corelată cu dezvoltarea structurilor de primire turistică şi cu
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creşterea numărului de schiori către zona Gorjului şi cu tendinţele de
dezvoltare a noi domenii de schi în zonele învecinate (Horezu şi
Voineasa - judeţul Valcea, Papuşa – judeţul Argeş). Regim proprietate
teren, Romsilva şi proprietari privaţi. Puncte slabe: zona nu este trecută
în programul Superschi în Carpaţi şi nu beneficiază de facilităţile
acestuia, cea mai importantă, scoaterea gratuită a domeniului schiabil
din fondul forestier;
Posibilitate de amenajare a unui sat de vacanţă tradiţional în zona „Plai
Bumbeşti” (zona de plai cu conace). Puncte slabe: drum acces dificil,
lipsă utilităţi (curent electric, apă, canalizare), restricţii impuse de nivelul
de protecţie al zonei (parc naţional)
Tendinţe de dezvoltare de structuri de cazare în următoarele 12 luni: 40
locuri în zona Vişina;
Înfiinţarea unui minicentru comercial în zona complex Vişina şi în zona
Lainici cu mici centre de valorificare a produselor tradiţionale
gastronomice sau de artizanat, centre de închiriere echipament sportiv
(biciclete, ATV, caiace, echipament riverboarding);
Posibilitatea amenajării corespunzătoare pentru turism a castrului roman
şi a aşezării civile Bumbeşti, cel mai reprezentativ monument al
antichităţii din judeţul Gorj şi care poate fi pus în valoare prin refacerea
„in situ” a castrului, a unor porţiuni din aducţiuni, băile termale, locuinţe,
ateliere diverse, amenajarea unor spatii închise cu exponate
şi
amplasarea de panouri descriptive cu informaţii de interes pentru turişti.
Obiectivul poate deveni astfel generator de venituri şi poate completa
foarte bine oferta turistică a zonei.

Concluzii
Centrul Bumbeşti Jiu deţine imagine şi potenţial turistic suficient ca să fie
considerată o destinaţie turistică atractivă dar, datorită insuficientei dezvoltări şi
puneri în valoare a acestuia, corelat cu capacitatea foarte mică a structurilor de
cazare, rămâne la nivelul turismului de tranzit. Zona trebuie introdusă în
programe turistice de nivel judeţean, care să determine turistul care vine în
judeţul Gorj să-şi planifice sejururi de câ mai mare durată.
Structuri de primire turistică:
- Motel Lainici, 2*, 14 camere, 28 locuri;
Pensiunea Viişoara, 2*, 6 camere, 12 locuri.
8. Schela
Puncte tari
Zonă cu specific gorjenesc păstrătoare de tradiţii populare;
Zonă cu valoare peisagistică mare a unităţilor de relief;
Zonă cu accesibilitate medie către obiectivele turistice;
113

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI GORJ

Distanţă mică, 5 km, faţă de DN 66(E79);
Climat montan şi submontan plăcut, cu parametri meteorologici ce oferă
posibilitatea practicării turismului pe tot timpul anului;
Mediile lunare,anuale şi multianuale ale precipitaţiilor nu afectează
activitatea turistică;
Elemente de interes turistic:
- religios: bisericile de lemn Schela şi Sâmbotin;
- istoric: Monumentul lui Mihai Viteazul;
- natural: zona alpină şi subalpină a munţilor Vâlcan;
- sportiv/montan: trasee turistice montane, mtbike, cicloturism,
speologie, canyoning, vânătoare/pescuit, etc.;
- cultural : Evocarea trecerii lui Mihai Viteazul;
- areale naturale protejate: Dealul Gornăcelul (custode Romsilva/RP(regim proprietate - domeniul public);
Zona nu este sub nici o influenţa de poluare, practic are grad de poluare
aproape de minim, poate valorifica produse naturale, ecologice;
Trasee turistice montane:
- Schela - Poiana lui Mihai – casa Buliga, punct albastru, traseu
insuficient promovat şi nevalorificat de către localnici în oferta
turistică.
Puncte slabe
Nu există structuri de cazare şi alimentaţie;
Lipsa unor programe turistice specifice locului;
Lipsa unor branduri locale, gastronomie, produse locale, artizanat,
suveniruri;
Nu există nici un obiectiv turistic generator de venituri directe;
Obiectivele de interes turistic local sunt insuficient pregătite şi
corespund, în acest moment, doar pentru turismul de tranzit;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie directă către zona
Schela;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie către restul obiectivelor
turistice ale judeţului Gorj;
Semnalizare rutieră neatractivă a obiectivelor turistice la intrările în
localitate sau la intersecţiile de drumuri;
Nu există panouri de informare turistică;
Trasee turistice montane insuficient promovate şi nevalorificate de către
localnici în oferta turistică;
Zona nu deţine potenţial pentru dezvoltarea sporturilor de iarnă având
expunere sudică, altitudine mică 600 -1600 m şi o puternică influenţă
mediteraneeană din culoarul Cernei caracterizată prin curenţi de aer cald
ce măresc umiditatea din zăpadă;
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Nu există nici o punere în valoare a potenţialului, imaginii sau produselor
naturale (castane, nuci, fragi, ciuperci, alune, etc.) ale arealelor protejate
ale zonei de către custozii acestora.
Tendinţe/măsuri
Posibilităţi de producţie/valorificare de produse naturale, ecologice
(castane, nuci , fructe de pădure, ciuperci);
Este necesară realizarea unor materiale cu dublu impact suvenir/material
promoţional, gen minialbum foto sau CD multimedia (în română şi 2-3
limbi de circulaţie internaţională) al cărui conţinut să prezinte în prima
parte zona Runcu şi ulterior zona turistică a Gorjului;
Includerea zonei în programe de promovare turistică (pagină web,
pliante, marcaje turistice), proiect „Ecoturism în munţii Gorjului” derulat
pe parcursul anului 2008 de către asociaţia Amicii Salvamont Gorj;
Posibilitatea amenajării pentru agrement (înot, canotaj, pescuit) a lacului
Sâmbotin;
Posibilitatea amenajării unui sat de vacanţă în zona de plai.

Concluzii
În general, zona Schela nu deţine imagine şi potenţial turistic suficient ca
să fie considerată o destinaţie turistică atractivă şi, pentru moment, rămâne la
nivelul turismului de tranzit. Zona trebuie introdusă în programe turistice la
nivel judeţean, care să determine turistul care vine în judeţul Gorj să-şi planifice
sejururi de cât mai mare durată.
Structuri de primire turistică:
- Nu există
9. Stăneşti
Puncte tari
Zonă cu specific gorjenesc, păstrătoare de tradiţii populare;
Zonă cu valoare peisagistică medie a unităţilor de relief;
Zonă cu forme de relief divers (abrupturi, stâncării, chei, peşteri ) dar cu
posibilitate restrânsă de valorificare turistică;
Zonă cu accesibilitate uşoară şi medie către obiectivele turistice;
Distanţă mică, 9 km, faţă de DN 65;
Climat montan şi submontan plăcut, cu parametri meteorologici ce oferă
posibilitatea practicării turismului pe tot timpul anului;
Mediile lunare, anuale şi multianuale ale precipitaţiilor nu afectează
activitatea turistică;
Elemente de interes turistic:
- religios: bisericile de lemn Stăneşti, Curpen, Măzăroi şi Vaidei;
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- natural: zona montană şi submontană a munţilor Vâlcan, cascada
Vaidei;
- sportiv/montan: trasee turistice montane, canioning, mtbike,
cicloturism, speologie, vânătoare/pescuit etc.;
Zona nu este sub nici o influenţă de poluare, practic are grad de poluare
aproape de minim, poate valorifica produse naturale, ecologice;
Zona deţine potenţial pentru dezvoltarea sporturilor de iarnă în
perimetrul muntelui Straja – Sud;
Trasee turistice montane:
- Stăneşti – valea Şuşiţei Verzi – creastă Vâlcan, triunghi albastru.
Traseu puţin folosit pentru turismul pedestru datorită lungimii foarte
mari dar atractiv pentru mtbike, offroad şi ATV;
Semnalizare rutieră neatractivă a obiectivelor turistice la intrările în
localitate sau la intersecţiile de drumuri.
Puncte slabe
Nu există structuri de cazare şi alimentaţie în regim turistic;
Lipsa unor programe turistice specifice locului care să valorifice
potenţialul natural, istoric/cultural;
Lipsa unor branduri locale, gastronomie, produse locale, artizanat,
suveniruri;
Nu există obiective turistice generatoare de venituri directe;
Obiectivele de interes turistic local sunt insuficient pregătite şi corespund
în acest moment doar pentru turismul de tranzit;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie directă către zona
Stăneşti;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie către restul obiectivelor
turistice ale judeţului Gorj;
Nici un singur program turistic nu promovează pe piaţa turistică zona
Stăneşti;
Trasee turistice montane insuficient promovate şi nevalorificate de către
localnici în oferta turistică;
Nu există nici o punere în valoare a potenţialului, imaginii sau produselor
naturale (nuci, fragi, ciuperci, alune, etc.) ale arealelor protejate ale zonei
de către custozii acestora.
Tendinţe/măsuri
Posibilităţi de producţie/valorificare a produselor naturale, ecologice
(nuci, fructe de pădure, ciuperci);
Posibilităţi de dezvoltare a unui domeniu schiabil în partea gorjeană a
muntelui Straja, cu minim 8 pârtii de schi de dificultăţi medii şi dificile,
altitudine 1600 – 1900 m. Puncte slabe: acces dificil, necesitatea
amenajării căilor de acces, lipsa de utilităţi – alimentare cu apă,
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alimentare cu energie electrică, canalizare. Dezvoltarea unui nou
domeniu schiabil trebuie corelată cu creşterea numărului de schiori către
zona Gorjului şi cu tendinţele de dezvoltare a noi domenii de schi în
zonele învecinate (Horezu şi Voineasa–judeţul Vâlcea, Păpuşa- judeţul
Argeş). Dezvoltarea acestui domeniu schiabil necorelată cu dezvoltarea
unor structuri de primire turistică în zona gorjeană, va avantaja doar
staţiunea Straja din judeţul Hunedoara (raport sume alocate pentru schi
şi sume alocate pentru cazare, masă , activităţi conexe cca. 1: 8). Regim
proprietate teren: Romsilva şi proprietari privaţi. Puncte slabe: zona nu
este trecută în programul Superski în Carpaţi şi nu beneficiază de
facilităţile acestuia, cea mai importantă fiind alocarea gratuită a
terenului, necesar domeniului schiabil, din fondul forestier;
Este necesară realizarea unor materiale cu dublu impact suvenir/material
promoţional, gen minialbum foto sau CD multimedia (în română şi 2-3
limbi de circulaţie internaţională) al cărui conţinut să prezinte în prima
parte zona Stăneşti şi apoi zona turistică a Gorjului;
Nu există tendinţe în dezvoltarea structurilor de cazare în următoarele 12
luni;
Includerea zonei în programe de promovare turistică;
Concluzii
Zona Stăneşti nu deţine imagine pe piaţa turistică încât să fie considerată o
destinaţie turistică atractivă. Zona trebuie introdusă în programe turistice de
nivel judeţean, care să determine turistul care vine în judeţul Gorj să-şi planifice
sejururi de cât mai mare durată.
Structuri de primire turistică:
- Nu există.
10. Runcu
Puncte tari
Zonă cu specific gorjenesc păstrătoare de tradiţii populare;
Zonă cu imagine bună şi impact pe piaţa turistică;
Zonă cu valoare peisagistică mare a unităţilor de relief;
Zonă cu forme de relief deosebite (abrupturi, stâncării, chei, peşteri,
puncte de belvedere);
Zonă cu accesibilitate uşoară şi medie către obiectivele turistice;
Distanţă mică, 5 km, fata de DN 65;
Climat montan şi submontan plăcut, cu parametri meteorologici ce oferă
posibilitatea practicării turismului pe tot timpul anului;
Mediile lunare,anuale si multianuale ale precipitaţiilor nu afectează
activitatea turistică;
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Potenţial de excepţie în zona Cheile Sohodolului pentru practicarea
alpinismului şi escaladei, peste 100 de trasee omologate de diverse grade
de dificultate. În zonă s-au organizat concursuri de nivel naţional
(Campionatul Naţional şi Cupa României ) în perioada 2000-2007;
Potenţial speologic în special pentru speologia sportivă, peste 200 de
peşteri şi peste 30 de avene (cea mai mare concentraţie de avene din
România, cea mai mare verticală de minus 96 m – Scoaba Sărăturii, al
doilea aven ca adâncime din România – Cârca Păreţeilor minus 149 m );
Elemente de interes turistic:
- istoric: aşezări paleolitice „La Bulboc”şi „ La Cruce; aşezarea
medievală, pivniţele de deal-Dobriţa;
- natural: zona alpină şi subalpină a munţilor Vâlcan;
- sportiv/montan: alpinism şi escaladă, trasee turistice montane, mtbike,
cicloturism, speologie , canyoning, vânătoare/pescuit, etc.;
- cultural: festivalul folcloric Maria Apostol, muzeul sătesc Dobriţa;
- areale naturale protejate: Cheile Sohodolului (custode APM Gorj,
regim proprietate-domeniul public), Cheile Gropului Sec (custode
Amicii Salvamont), Cheile Pătrunsa, Cheile Şuşiţa, Izbucul Jaleşului,
Pădurea Rachiţeaua (custode Romsilva/RP (regim proprietate-domeniul
public);
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Zona nu este sub nici o influenţă de poluare, practic are grad de poluare
aproape de minim, poate valorifica produse naturale, ecologice;
Trasee turistice montane :
Runcu-Cheile Sohodolului–Valea de Peşti, triunghi roşu, drum judeţean
aflat în atenţia autorităţilor judeţene pentru modernizare în următoarea
perioadă. Traseu insuficient promovat şi nevalorificat de către localnici
în oferta turistică;
Puncte slabe
Structuri de cazare şi alimentaţie insuficiente;
Lipsa utilităţi (alimentare cu energie electrică, canalizare) în complexul
turistic Bucium;
Lipsa unor programe turistice specifice locului;
Lipsa unor branduri locale, gastronomie, produse locale, artizanat,
suveniruri;
Nu există nici un obiectiv turistic generator de venituri directe;
Obiectivele de interes turistic local sunt insuficient pregătite şi
corespund, în acest moment, doar pentru turismul de tranzit;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie directă către zona
Runcu;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie către restul obiectivelor
turistice ale judeţului Gorj;
Semnalizare rutieră neatractivă a obiectivelor turistice la intrările în
localitate sau la intersecţiile de drumuri;
Nu există panouri de informare turistică;
Trasee turistice montane insuficient promovate şi nevalorificate de către
localnici în oferta turistică;
Zona nu deţine potenţial pentru dezvoltarea sporturilor de iarnă având
expunere sudică, altitudine mică 600 -1100 m şi o puternică influenţă
mediteraneeană din culoarul Cernei caracterizată prin curenţi de aer cald
ce măresc umiditatea din zăpadă;
Nu există nici o punere în valoare a potenţialului, imaginii sau produselor
naturale (castane, nuci, fragi, ciuperci, alune etc.) ale arealelor protejate
ale zonei de către custozii acestora.
Tendinţe/măsuri
Posibilităţi de producţie/valorificarea de produse naturale, ecologice
(castane, nuci, fructe de padure, ciuperci);
Posibilităţi de producţie/valorificarea de produse de artizanat specifice
zonei;
Posibilitate de realizare a unui fond de vânătoare în zona Dobriţa-Bota,
regim privat de proprietate a terenurilor (domeniile Culcer, Bumbaru);
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Este necesară realizarea unor materiale cu dublu impact suvenir/material
promoţional, gen minialbum foto sau CD multimedia (în română şi 2-3
limbi de circulaţie internaţională) al cărui conţinut să prezinte în prima
parte zona Runcu şi apoi zona turistică a Gorjului;
Tendinţe de dezvoltare de structuri de cazare în următoarele 12 luni: 12
locuri – Runcu /casa Bella , 20 locuri – Dobriţa;
Înfiinţarea unui minicentru comercial în zona complex Bucium, cu mici
centre de valorificare a produselor tradiţionale gastronomice sau de
artizanat, centre de închiriere echipament sportiv (biciclete, ATV, caiace,
echipament riverboarding);
Înfiinţarea unei case memoriale Maria Apostol;
Amenajarea ca punct de interes turistic a cuptoarelor de var din zona
Vărărie-Cheile Sohodolului;
Refacerea cadrului natural în zona Vărăriei prin înlăturarea ruinelor
clădirilor dezafectate;
Refacerea cadrului natural, pe porţiunile unde este posibil, prin
acoperirea cu piatră specifică zonei, a conductei de alimentare cu apă;
Amenajarea unui grup sanitar, cu toalete vidanjabile, în zona cheilor.

Concluzii
În general, zona Runcu deţine imagine şi potenţial turistic suficient ca să
fie considerată o destinaţie turistică atractivă dar, datorită insuficientei dezvoltări
şi puneri în valoare a acestuia, corelat cu capacitatea foarte mică a structurilor de
cazare (complex Bucium practic nefolosit în ultimii 10 ani), rămâne la nivelul
turismului de tranzit. Zona trebuie introdusă în programe turistice de nivel
judeţean, care să determine turistul care vine în judeţul Gorj să-şi planifice
sejururi de cât mai mare durată.
Structuri de primire turistică:
- Pensiunea turistică Bella, 3*, 6 camere, 12 locuri;
- Pensiunea agroturistică Aurora, 2*, 6 camere, 12 locuri;
- Pensiunea agroturistică, 3*, 6 camere, 12 locuri, în curs de
omologare;
Complex turistic Bucium, 10 camere, 20 locuri, închis, neclasificat.

11. Peştişani
Puncte tari
Zonă cu specific gorjenesc, păstrătoare de tradiţii populare;
Locul de naştere a lui Constantin Brâncuşi;
Zonă cu valoare peisagistică medie a unităţilor de relief;
Zonă cu forme de relief divers (abrupturi, stâncării, chei, peşteri) dar cu
posibilitate restrânsă de valorificare turistică;
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Zonă cu accesibilitate uşoară şi medie către obiectivele turistice;
Distanţă mică, 5 km, faţă de DN 67;
Climat montan şi submontan plăcut, cu parametri meteorologici ce oferă
posibilitatea practicării turismului pe tot timpul anului;
Mediile lunare, anuale şi multianuale ale precipitaţiilor nu afectează
activitatea turistică;
Elemente de interes turistic:
- religios: bisericile de lemn Frânceşti – etalon privind modul de
renovare şi conservare a acestor tipuri de obiective, biserica de lemn
Gureni, Peştişani;
- istoric: Casa memorială Constantin Brâncuşi;
- natural: zona alpină şi subalpină a munţilor Vâlcan, Valea
Bistriţei, peştera Cioarei;
- sportiv/montan: trasee turistice montane, canioning, mtbike,
cicloturism, speologie, vânătoare/pescuit etc.;
- cultural: Sărbătoarea Nucetului, Expoziţia de sculptură Hobiţa
(zăvoi Bistriţa);
- areale naturale protejate: Piatra Boroştenilor;
Zona nu este sub nici o influenţă de poluare, practic are grad de poluare
aproape de minim, poate valorifica produse naturale, ecologice;
Trasee turistice montane:
- Pestişani – Gureni – Lac Vâja - Vf.Oslea, punct roşu. Traseu puţin
folosit pentru turismul pedestru datorită lungimii foarte mari dar
atractiv pentru mtbike, offroad şi ATV;
Semnalizare rutieră neatractivă a obiectivelor turistice la intrările în
localitate sau la intersecţiile de drumuri.
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Puncte slabe
Structuri de cazare şi alimentaţie insuficiente;
Posibilităţi restrânse de valorificare a potenţialului speologic, cea mai
cunoscută peşteră, peştera Cioarei din Boroşteni, nu are un inventar
speologic deosebit, de interes turistic, având doar importanţă istorică
datorită diverselor nivele de locuire;
Lipsa unor programe turistice specifice locului care să valorifice
potenţialul natural, istoric/cultural (Constantin Brâncuşi);
Lipsa unor branduri locale, gastronomie, produse locale, artizanat,
suveniruri;
Doar un singur obiectiv turistic generator de venituri directe - Casa
memorială Constantin Brâncuşi (cca. 19.000 de vizitatori anual, sursa
Muzeul Judeţean Gorj);
Obiectivele de interes turistic local sunt insuficient pregătite şi
corespund, în acest moment, doar pentru turismul de tranzit;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie directă către zona
Peştisani/Hobiţa;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie către restul obiectivelor
turistice ale judeţului Gorj;
Nici un program turistic nu promovează pe piaţa turistică zona
Pestişani/Hobiţa;
Trasee turistice montane insuficient promovate şi nevalorificate de către
localnici în oferta turistică;
Nu există nici o punere în valoare a potenţialului, imaginii sau produselor
naturale (nuci, fragi, ciuperci, alune, etc.) ale arealelor protejate ale zonei
de către custozii acestora.
Tendinţe/măsuri
Posibilităţi de producţie/valorificarea de produse naturale, ecologice
(nuci, fructe de pădure, ciuperci);
Este necesară realizarea unor materiale cu dublu impact suvenir/material
promoţional, gen minialbum foto sau CD multimedia (în română şi 2-3
limbi de circulaţie internaţională) al cărui conţinut să prezinte în prima
parte zona Peştişani/Hobiţa şi apoi zona turistică a Gorjului;
Nu există tendinţe în dezvoltarea structurilor de cazare in urmatoarele 12
luni;
Posibilităţi de amenajare de complexe turistice pe vechile amplasamente
ale organizărilor de şantier ale lacului Vâja, locaţii care mai deţin
platforme betonate, alei şi drumuri de acces, canalizare, alimentare cu
curent electric;
Includerea zonei în programe de promovare turistică;
Tendinţe de dezvoltare a unui sat de vacanţă în nordul satului Gureni, la
intrarea pe Valea Bistriţei;
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Concluzii
În general, zona Peştişani/Hobiţa deţine imagine pe piaţa turistică dar
valorificarea actuală a potenţialului turistic nu este suficientă ca să fie
considerată o destinaţie turistică atractivă şi corelat cu capacitatea foarte mică a
structurilor de cazare, rămâne la nivelul turismului de tranzit. Zona trebuie
introdusă în programe turistice de nivel judeţean, care să determine turistul care
vine în judeţul Gorj să-şi planifice sejururi de cât mai mare durată.
Structuri de primire turistică:
- Pensiunea turistică rurală „ Casa Brâncuşi”, 2*, 9 camere, 15 locuri;
- Pensiunea Bistricioara, 2*, 6 camere, 13 locuri.
12. Tismana
Puncte tari
Zonă cu specific mixt gorjenesc şi pastoral, păstrătoare de tradiţii
populare;
Zonă cu imagine bună şi impact pe piaţa turistică;
Zonă cu valoare peisagistică mare a unităţilor de relief;
Zonă cu forme de relief deosebite (abrupturi, stâncării, chei, peşteri,
puncte de belvedere);
Zonă cu accesibilitate uşoara şi medie către obiectivele turistice;
Distanţă mică, 1 km, faţă de DN 65;
Climat montan şi submontan plăcut, cu parametri meteorologici ce oferă
posibilitatea practicării turismului pe tot timpul anului;
Mediile lunare, anuale şi multianuale ale precipitaţiilor nu afectează
activitatea turistică;
Potenţial speologic, în special pentru speologia sportivă;
Elemente de interes turistic:
- religios: mânăstirea Tismana şi schiturile Cioclovina de Sus şi
Cioclovina de Jos, bisericile de lemn Pocruia, Gornoviţa;
- istoric: Muzeul costumului popular gorjenesc;
- natural: zona alpină şi subalpină a munţilor Vâlcan, cu zone de plai
de o deosebită frumuseţe – Plaiul Tismanei, Plaiul Pocruiei, Plaiul
cel Mare (Sohodol);
- sportiv/montan: trasee turistice montane, mtbike, cicloturism,
speologie, vânătoare/pescuit etc.;
- cultural: Sărbătoarea de Sf.Maria;
- areale naturale protejate: Cotul cu Aluni (custode Romsilva/RP,
regim
proprietate-domeniul
public),
Cioclovina
(custode
Romsilva/RP, regim proprietate-domeniul public), Pădurea
Tismana-Pocruia (custode Romsilva/RP, regim proprietate-domeniul
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public), Dumbrava Tismana (custode Romsilva/RP, regim
proprietate-domeniul public), Cornetul Pocruiei (custode
Romsilva/RP, regim proprietate-domeniul public), Izvoarele Izvarna,
Muntele Oslea (custode Romsilva/RP, regim proprietate-domeniul
public), Peştera Gura Plaiului, Piatra Andreaua;

Zona nu este sub nici o influenţă de poluare, practic are grad de poluare
aproape de minim, poate valorifica produse naturale, ecologice;
Trasee turistice montane:
- Tismana - Schit Cioclovina de jos – Vf.Oslea, triunghi roşu.
Traseu atractiv pentru turismul pedestru, cu puncte de interes Piatra
Tăiată (Legenda lui Iovan Iorgovan), Plaiul Tismanei cu conace
tradiţionale; traseu insuficient promovat şi nevalorificat de către
localnici în oferta turistică;
- Schitul Cioclovina de Jos – Schitul Cioclovina de Sus, punct
albastru, traseu insuficient promovat şi nevalorificat de către
localnici în oferta turistică;
- Mânăstire Tismana – Pădurea de Castani – Valea Bistritei –
Creasta Vâlcan, traseu marcat cu cruce roşie, neatractiv pentru
turişti datorită lungimii foarte mari, insuficient promovat şi
nevalorificat de către localnici în oferta turistică. Este recomandată
reducerea lui doar la tronsonul Mânăstire Tismana – Pădurea de
castani şi întoarcerea în Tismana pe o altă variantă;
- Mânăstire Tismana – Valea Saşa - valea Pocruia - Plaiul Cel Mare
(Plai Pocruia).
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Puncte slabe
Structuri de cazare şi alimentaţie insuficiente;
Lipsa unor programe turistice specifice locului;
Lipsa unor branduri locale, gastronomie, produse locale, artizanat,
suveniruri. Deşi pe piaţa turistică se vorbeşte de castane şi păstrăv de
Tismana, nu există produse specifice/tradiţionale (piure de castane,
păstrăv afumat, păstrăv în coajă de brad etc.) sau producători care să
valorifice aceste produse;
Slaba valorificare a produselor de artizanat tradiţionale;
Nu există nici un obiectiv turistic generator de venituri directe;
Pierderea unui element de mare interes în acest moment pe piaţa
turistică: calea ferată cu ecartament îngust, echipamentele specifice CFF
(căile ferate forestiere – locomotive cu abur, vagoane de persoane,
vagoane de buşteni, etc.);
Obiectivele de interes turistic local sunt insuficient pregătite şi
corespund, în acest moment, doar pentru turismul de tranzit;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie directă către zona
Tismana;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie către restul obiectivelor
turistice ale judeţului Gorj;
Semnalizare rutieră neatractivă a obiectivelor turistice la intrările în
localitate sau la intersecţiile de drumuri;
Nu există panouri de informare turistică;
Trasee turistice montane insuficient promovate şi nevalorificate de către
localnici în oferta turistică;
Zona nu deţine potenţial pentru dezvoltarea sporturilor de iarnă având
expunere sudică, altitudine mică 600 -900 m, şi o puternică influenţă
mediteraneeană din culoarul Cernei caracterizată prin curenţi de aer cald
ce măresc umiditatea din zăpadă;
Nu există nici o punere în valoare a potenţialului, imaginii sau produselor
naturale (castane, nuci, fragi, ciuperci, alune, etc.) ale arealelor protejate
ale zonei de către custozii acestora.
Tendinţe/măsuri
Posibilităţi de producţie/valorificarea de produse naturale, ecologice
(castane, nuci, fructe de pădure, ciuperci, păstrăv);
Posibilităţi de producţie/valorificarea de produse de artizanat specifice
zonei;
Este necesară realizarea unor materiale cu dublu impact suvenir/material
promoţional, gen minialbum foto sau CD multimedia (în romană şi 2-3
limbi de circulaţie internaţională) al cărui conţinut să prezinte în prima
parte zona Tismana şi ulterior zona turistică a Gorjului;

125

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI GORJ

Nu există tendinţe de dezvoltare de structuri de cazare în următoarele 12
luni;
Mărirea atractivităţii zonei prin punerea în valoare a cascadei mânăstirii
prin reactivarea punctului de belvedere (foişor) de lângă sosea;
Mărirea atractivităţii zonei prin înfiinţarea unui muzeu în aer liber cu
specific de exploatarea şi prelucrarea lemnului (joagăr pe apă, refacerea
circuitului de transport al buştenilor pe apă, refacerea traseului de
transport buşteni către valea Saşa cu minilocomotiva „ Goanga”, etc.);
Posibilităţi de valorificare turistică a potenţialului hidrografic al râului
Tismana prin amenajări simple care să devină „aliniamente” de maximă
polarizare în perioada caldă a anului pentru turiştii iubitori de înot, plajă,
pescuit sportiv sau sporturi nautice (rafting cu ambarcaţiuni mici 1-2
persoane, canyoning, riverboarding);
Includerea zonei în programe de promovare turistică (pagină web,
pliante, marcaje turistice), proiect „Ecoturism în munţii Gorjului” derulat
pe parcursul anului 2008 de către asociaţia Amicii Salvamont Gorj;
Înfiinţarea unui minicentru comercial în zona mânăstire cu mici centre de
valorificare a produselor tradiţionale gastronomice sau de artizanat,
centre de închiriere echipament sportiv (biciclete, ATV, caiace,
echipament riverboarding).
Concluzii
În general, zona Tismana deţine imagine şi potenţial turistic suficient ca să
fie considerată o destinaţie turistică atractivă dar datorită insuficientei dezvoltări
şi puneri în valoare a acestuia, corelat cu capacitatea foarte mică a structurilor
de cazare (incertitudine privind viitoarea utilizare a hotelului Tismana după
preluarea de către Mânăstirea Tismana şi litigiul, încă nesoluţionat, între
Mânăstirea Tismana şi Administraţia Taberelor Şcolare privind Tabăra Şcolară
Tismana), rămâne la nivelul turismului de tranzit. Zona trebuie introdusă în
programe turistice de nivel judeţean, care să determine turistul care vine în
judeţul Gorj să-şi planifice sejururi de cât mai mare durată. Zona poate fi inclusă
în programe turistice regionale, ex. mânăstirile Olteniei, program prin care se
poate lansa pe piaţă o alternativă la mult mai promovatele mânăstiri ale
Moldovei.
Structuri de primire turistică:
- Motel Tismana, 2*, 41 camere, 82 locuri;
- Vila Ursu, 2*, 12 camere, 24 locuri;
- Pensiunea agroturistică Mindoiu Dorel (Pocruia),2*,4 camere,8 locuri;
- Pensiunea rurală Mucenic Maria (Vânăta), 2*, 3 camere, 6 locuri;
- Pensiunea rurală „La Marian”, 2*, 4 camere, 8 locuri;
- Pensiunea rurală Tîrban Nicolae, 2*, 3 camere, 6 locuri;
- Pensiunea rurală Jerca Constantin, 2*, 4 camere, 8 locuri;
- Pensiunea rurală Magnolia, 2*, 9 camere, 17 locuri.
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13. Padeş
Puncte tari
Zona cu specific pastoral, păstrătoare de tradiţii populare;
Zonă cu valoare peisagistică mare a unităţilor de relief;
Zonă cu forme de relief deosebite (abrupturi, stâncării, chei, peşteri,
puncte de belvedere);
Zonă cu accesibilitate uşoară şi medie către obiectivele turistice;
Distanţa mică, 5 km, faţă de DN 65;
Climat montan şi submontan plăcut, cu parametri meteorologici ce oferă
posibilitatea practicării turismului pe tot timpul anului;
Mediile lunare, anuale şi multianuale ale precipitaţiilor nu afectează
activitatea turistică;
Potenţial speologic deosebit, în special, pentru speologia sportivă;
Circuit de vizitare a Cheilor Corcoaia amenajat de constructorii barajului,
refăcut şi întreţinut de S.P.J.Salvamont Gorj;
Posibilitate de dezvoltare turistică prin modernizarea drumului pe valea
Cernei către Câmpul lui Neag şi a drumului Padeş – Valea Mare –
Izvoarele Cernei;
Posibilitate de dezvoltare a unor complexe turistice în zona Valea Mare,
Izvoarele Cernei, Cerna Sat;
Elemente de interes turistic:
- religios: biserica Sf. Nicolae – Padeş, biserica de lemn –
Călugăreni;
- istoric: Monumentul Proclamaţiei de la Padeş, casa tradiţională
Constantin Nacu , muzeul sătesc Călugăreni;
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- natural: zona alpină şi subalpină a munţilor Mehedinţi şi Godeanu;
- sportiv/montan: trasee turistice montane, canioning, mtbike,
cicloturism, speologie, vânătoare/pescuit, etc.;
- cultural: Sărbătoarea de la Padeş;
- areale naturale protejate: Parcul Naţional Domogled - Valea
Cernei, inclusiv peştera Lazului, peştera Martel, peştera Cloşani,
peştera Cioaca cu Brebenei, Cheile Corcoaia, Piatra Mare a
Cloşanilor , Ciucevele Cernei , pădurea Gorganu (administraţie Parc
Naţional), Muntele Oslea (custode Romsilva);
Zona nu este sub nici o influenţă de poluare, practic are grad de poluare
aproape de minim, poate valorifica produse naturale, ecologice;
Trasee turistice montane:
- Lac Valea Mare – Plai Sohodol – Vf.Oslea, nemarcat. Traseu
atractiv pentru turismul pedestru;
- Lac Valea Mare - Izvoarele Cernei, nemarcat, asigură accesul auto
către Izvoarele Cernei triunghi albastru, drum forestier, greu
accesibil autoturismelor;
- Motru Sec – Cioaca Înaltă – Cerna Sat – triunghi albastru, traseu
insuficient promovat şi nevalorificat de către localnici în oferta
turistică;
- Cerna Sat – Oslea Românească – cresta Godeanu, triunghi albastru,
traseu insuficient promovat şi nevalorificat de către localnici în
oferta turistică;
- Cerna Sat – drum contur lac Valea lui Iovan – plaiul Bulzului
creasta Godeanu, cruce roşie, traseu insuficient promovat şi
nevalorificat de către localnici în oferta turistică;
- Lac Valea lui Iovan – Cracul Mocirliului – creastă Godeanu, cruce
albastră, traseu insuficient promovat şi nevalorificat de către
localnici în oferta turistică;
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Puncte slabe
Structuri de cazare şi alimentaţie insuficiente;
Semnalizare rutieră inexistentă sau neatractivă a obiectivelor turistice la
intrările în localitate sau la intersecţiile de drumuri.
Lipsa utilităţilor (apa, energie electrică, canalizare) în locaţiile unde
există posibilitatea/tendinţa dezvoltării unor sate de vacanţă (Izvoarele
Cernei);
Posibilităţi restrânse de valorificare a potenţialului speologic, cele mai
cunoscute peşteri Cloşani, Martel, şi Lazului nu pot fi introduse în
circuitul turistic, peştera Closani având în interior amenajări ale
laboratoarelor de cercetare ale Academiei Române, iar peşterile Martel şi
Lazului au un grad de dificultate tehnică ridicat fiind accesibile doar
pentru speologia sportivă;
Lipsa unor programe turistice specifice locului care să valorifice
potenţialul natural (parcul Naţional Domogled, Valea Cernei, 9 rezervaţii
naturale şi monumente ale naturii), istoric (Tudor Vladimirescu, comorile
Cernei), cultural (Legenda lui Iovan Iorgovan);
Slaba administrare şi punere în valoare pentru turism a Parcului Naţional
Domogled-Valea Cernei;
Lipsa unor branduri locale, gastronomie, produse locale, artizanat,
suveniruri;
Disconfort vizual în zona Cheilor Corcoaia datorită mastodontului de
beton abandonat în apropiere;
Disconfort vizual în zona fostei cariere de piatră folosită la construcţia
barajului (utilaje abandonate);
Zona nu deţine potenţial pentru dezvoltarea sporturilor de iarnă având
expunere sudică şi sud-vestică, altitudine mică 700 -1400 m, şi o
puternică influenţă mediteraneeană din culoarul Cernei caracterizată prin
curenţi de aer cald ce măresc umiditatea din zăpadă;
Drum acces Cerna Sat – Cheile Corcoaia, distrus la km 6 de la baraj în
urma unor alunecări de teren făcând aproape imposibil accesul auto de
cca. 2 ani;
Nu există obiective turistice generatoare de venituri directe;
Obiectivele de interes turistic local sunt insuficient pregătite şi
corespund, în acest moment, doar pentru turismul de tranzit;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie directă către zona Padeş;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie către restul obiectivelor
turistice ale judeţului Gorj;
Nu există panouri de informare turistică, cu excepţia hărţii realizate şi
amplasate de C.J. Gorj în parcarea de la intrarea în judeţ şi a celor
amplasate de către Salvamont Gorj la intrările către traseele turistice;
Un singur program turistic promovează pe piaţa turistică activităţi în
zonă (Romania Gorj Adventure);
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Trasee turistice montane insuficient promovate şi nevalorificate de către
localnici în oferta turistică;
Nu există nici o punere în valoare a potenţialului, imaginii sau produselor
naturale (nuci, fragi, ciuperci, alune, etc.) ale arealelor protejate ale zonei
de către custozii acestora.
Tendinţe/măsuri
Posibilităţi de producţie/valorificarea de produse naturale, ecologice
(nuci, fructe de pădure, ciuperci);
Este necesară realizarea unor materiale cu dublu impact suvenir/material
promoţional, gen minialbum foto sau CD multimedia (în română şi 2-3
limbi de circulaţie internaţională) al cărui conţinut să prezinte în prima
parte zona Padeş şi în cea de-a doua parte zona turistică a Gorjului;
Nu există tendinţe în dezvoltarea structurilor de cazare în următoarele 12
luni;
Posibilităţi de amenajare de complexe turistice pe vechile amplasamente
ale organizărilor de şantier, locaţii care mai deţin platforme betonate, alei
şi drumuri de acces, canalizare;
Posibilităţi de valorificare turistică a potenţialului hidrografic al râului
Cerna prin amenajări simple care să devină „aliniamente” de maximă
polarizare în perioada caldă a anului pentru turiştii iubitori de înot, plajă,
pescuit sportiv sau sporturi nautice (rafting cu ambarcaţiuni de până la 6
persoane, canyoning, riverboarding);
Includerea zonei în programe de promovare turistică (pagina web,
pliante, marcaje turistice), proiect „Ecoturism în muntii Gorjului” derulat
pe parcursul anului 2008 de către asociaţia Amicii Salvamont Gorj;
Posibilitate de amenajare a unui perete de escaladă sportivă pe
mastodontul de beton din zona Cheilor Corcoaia;
Posibilitatea amplasării unui panou informativ în zona Cheilor Corcoaia
cu legenda lui Iovan Iorgovan şi elementele naturale constitutive ale
acesteia.
Concluzii
În general, zona Padeş deţine imagine pe piaţa turistică dar valorificarea
actuală a potenţialului turistic nu este suficientă ca să fie considerată o destinaţie
turistică atractivă şi corelat cu capacitatea foarte mică a structurilor de cazare,
rămâne la nivelul turismului de tranzit. Zona trebuie introdusă în programe
turistice de nivel judeţean, care să determine turistul care vine în judeţul Gorj săşi planifice sejururi de cât mai mare durată şi în programe turistice care să fie
capabile să absoarbă din turiştii din zona Herculane.
Structuri de primire turistică:
- Complex turistic Cerna Sat, 1*, 10 căsuţe, 20 locuri;
- Complex Valea Mare, 2*, 6 căsuţe, 13 locuri;
- Pensiunea turistică urbană Cloşani, 2*, 9 camere, 24 locuri;
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14. Târgu Jiu
Puncte tari
Zona turistică principală beneficiară a brandului „Constantin Brancuşi”;
Zona cu accesibilitate uşoară către obiectivele turistice, aflată la
intersecţia DN 67 D, DN 67 C, DN 66;
Climat montan şi submontan plăcut, cu parametri meteorologici ce oferă
posibilitatea practicării turismului pe tot timpul anului;
Mediile lunare, anuale şi multianuale ale precipitaţiilor nu afectează
activitatea turistică;
Elemente de interes turistic:
- religios: biserica catedrală (biserica negustorilor), biserica Sf.
Apostoli Petru şi Pavel, biserica Sf. Nicolae etc.;

- istoria/arta: Ansamblul sculptural Constantin Brâncuşi, Muzeul
Judeţean Gorj (secţia de istorie – cca. 15.000 de vizitatori, secţia de
artă - cca. 12.000 de vizitatori, casa memorială Ecaterina Teodoroiu
- cca. 2000 vizitatori anual), clădiri de patrimoniu, expoziţie urbană
sculptură modernă;
- natural: Parcul Central, pădurea Drăgoieni şi pădurea Botorogi;
- sportiv: oraşul deţine bază materială corespunzătoare şi găzduieşte
competiţii sportive de nivel naţional de fotbal, handbal, baschet, box,
motocros, atletism, cros, lupte, etc.;
- cultural: Festivalul Internaţional de Folclor, Festivalul Maria
Lătăreţu, Zilele Oraşului, Alaiul Sarbătorilor de Iarnă, Sărbătoarea
Narciselor, Atelierul Internaţional de Sculptură „ Brâncuşiana”;
Semnalizare rutieră corespunzătoare a obiectivelor turistice;
Zona deţine cca. 50 % din capacitatea de cazare a judeţului.
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Puncte slabe
Dificultăţi în folosirea dreptului de imagine asupra Ansamblului
Sculptural Constantin Brâncuşi;
Lipsa unor programe turistice specifice locului care să valorifice
potenţialul natural, istoric/cultural (Constantin Brâncuşi);
Lipsa unor branduri locale, gastronomie, produse locale, artizanat,
suveniruri;
Puţine obiective turistice generatoare de venituri directe, muzeele şi
casele memoriale;
Obiectivele de interes turistic local sunt insuficient pregătite şi
corespund, în acest moment, doar pentru turismul de tranzit;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie directă către zona TârguJiu;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie către restul obiectivelor
turistice ale judeţului Gorj;
Nici un singur program turistic nu promovează pe piaţa turistică zona
Târgu-Jiu.
Tendinţe/măsuri
Realizarea unei zone/parc de agrement în zona „Insula Jiului”şi lacul de
acumulare;
Dezvoltarea unei zone de agrement şi cazare în zona Drăgoieni,
împreună cu reactivarea hanului din zonă;
Realizarea unui centru de informare turistică judeţean, în Parcul Central;
Crearea unor infochioşcuri în apropierea operelor brâncuşiene şi zona
centrală;
Crearea unui centru municipal/judeţean de conferinţe;
Extinderea târgului artei populare prin realizarea unui târg anual de
ocupaţii tradiţionale;
Realizarea albumului municipiului Târgu-Jiu şi judeţului Gorj şi pe
format CD multimedia (în română şi 2-3 limbi de circulaţie
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internaţională) în vederea comercializării în cadrul punctelor de
informare cu vânzare;
Dezvoltarea unui muzeu şi atelier de tehnici tradiţionale de cioplit în
piatră care să fie introdus în circuitul turistic;
Realizarea muzeului/centrului expoziţional Brâncuşi;
Realizarea unui studiu privind suvenirurile cu cel mai mare impact la
public şi stabilirea listei acestora împreună cu producţia prin contract cu
meşteri populari sau în cadrul unei firme cu specific;
Sprijinirea creării şi dezvoltării unei secţii de sculptură la nivelul
Universităţii „Constantin Brâncuşi” şi atragerea unor artişti de valoare;
Dezvoltarea comercială de tip turistic a Axei Brâncuşi (Calea Eroilor);
Realizarea unui punct de belvedere asupra Axei Brâncuşi;
Crearea unui Festival Internaţional al Artei Moderne;
Crearea premiului Brâncuşi-cu arie de cuprindere arta modernă;
Dezvoltarea turistică a zonei „Dealul Târgului” în sistem parteneriat
public-privat;
Nu există tendinţe în dezvoltarea structurilor de cazare în următoarele 12
luni;
Includerea municipiului în programe de promovare turistică naţională şi
internaţională.
Concluzii
În general, municipiul Târgu-Jiu deţine imagine bună pe piaţa turistică dar
valorificarea actuală a potenţialului turistic nu este suficientă ca să fie
considerată o destinaţie turistică atractivă. Municipiul Târgu-Jiu trebuie să facă
parte din programe turistice de nivel naţional şi internaţional care să determine
turiştii să vină în judeţul Gorj pentru sejururi de cât mai mare durată.
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15. Săcelu
Puncte tari
Zonă cu specific pastoral, păstrătoare de tradiţii populare;
Zonă cu valoare peisagistică medie a unităţilor de relief;
Zonă cu potenţial balnear;
Zonă cu accesibilitate uşoară, 7km faţă de DN 67 şi 8 km de drumul
judeţean 665 aflat în modernizare prin proiectul Oltenia de sub munte;
Climat submontan şi colinar plăcut, cu regim astenic ce oferă
posibilitatea practicării turismului balnear dar şi climateric pe tot timpul
anului;
Mediile lunare, anuale şi multianuale ale precipitaţiilor nu afectează
activitatea turistică;
Elemente de analiză privind interesul turistic:
- balnear: apele minerale saline, sulfo-iodurate concentrate şi
nămolurile sapropelice;
- religios: biserica de lemn Săcelu;
- istoric: aşezările romane Haiesti şi Săcelu, casa Moangă-Pleşoianu;
- areale naturale protejate: Izvoarele minerale Săcelu, Piatra Buha,
Piatra Biserica Dracilor;
Zona nu este sub nici o influenţă de poluare, practic are grad de poluare
aproape de minim, poate valorifica produse naturale, ecologice.
Puncte slabe
Structuri de cazare şi alimentaţie insuficiente;
Lipsa unor programe turistice complementare/suplimentare celor de tip
balneo-climateric;
Lipsa unui branduri puternic pe piaţa turistică de profil
Lipsa unor produse turistice tradiţionale: gastronomie, produse locale,
artizanat, suveniruri;
Nu există obiective turistice generatoare de venituri directe;
Obiectivele de interes turistic local sunt insuficiente pentru a considera
zona de interes turistic mare şi nu sunt pregătite corespunzător;
Lipsa unor materiale promoţionale cu destinaţie directă către zona
Săcelu;
Semnalizare rutieră neatractivă a obiectivelor turistice la intrările în
localitate sau la intersecţiile de drumuri;
Nu există panouri de informare turistică;
Nu exista nici o punere în valoare a potenţialului, ca volum şi calitate, al
apelor minerale.
Tendinţe/măsuri
Posibilităţi de producţie/valorificare de
(castane, nuci, fructe de pădure, ciuperci);
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Posibilităţi de dezvoltare a potenţialului apelor minerale în special către
partea de agrement, ştranduri, parcuri acvatice. O eventuală dezvoltare a
potenţialului apelor minerale ca baze de tratament trebuie să ţină cont de
concurenţa din zonă (staţiuni mari, cu tradiţie: Olăneşti, Călimăneşti,
Govora, Herculane; staţiuni medii: Bala), de faptul că nici acestea nu
reuşesc să îşi acopere satisfăcător baza de tratament, cazare şi alimentaţie
publică şi de posibilitatea înfiinţării de noi mini-locaţii balneare la
Ţicleni, Mătăsari sau Glogova;
Realizarea unor materiale cu dublu impact suvenir/material promoţional,
gen mini album foto sau CD multimedia (în română şi 2-3 limbi de
circulaţie internaţională) al cărui conţinut să prezinte în prima parte zona
Săcelu şi apoi zona turistică a Gorjului;
dezvoltare structuri de cazare în următoarele 12 luni – max 10 camere;
posibilitate de amenajare a unor trasee turistice care sa pună în valoare
cele două obiective naturale, deosebit de interesante ca formă, Piatra
Buha şi Piatra Biserica Dracilor;
Posibilitate de amenajarea unor circuite de cicloturism, a unor parcuri de
agrement (paintball, tir cu arcul, perete artificial de escaladă), spaţii joacă
pentru copii, centru de închiriere echipament sportiv etc.
Concluzii
Centrul Săcelu deţine o imagine şi un potenţial turistic satisfăcător ca să
fie considerată o destinaţie turistică atractivă în acest moment dar dezvoltarea
este legată de integrarea în programe judeţene de turism şi scoaterea ei din
programe specializate de tip balnear.
Structuri de primire turistică:
- Vila Săcelata, 2*, 24 camere, 48 locuri;
- Pensiunea turistica rurală Teodora, 3*, 10 camere, 20 locuri;
- Hotel Tudor, Săcelu, 1*, 67 camere, 152 locuri.
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2.3. Infrastructura turistică
2.3.1. Identificarea de infrastructură generală
A) Infrastructura şi serviciile de transport
Distanţa între capitala ţării, Bucureşti şi municipiul Târgu Jiu este de
aproximativ 310 km (cale ferată şi drum naţional).
Prin poziţia geografică, judeţul Gorj este un teritoriu de tranzit spre alte
judeţe cu acces către punctele de frontieră din vestul şi sudul ţării, cu deschidere
spre Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria. În acest sens, accesibilitatea de frontieră cu
ţările menţionate se poate realiza prin următoarele puncte de frontieră: Nădlac
(Ungaria) – 300 km; Jimbolia (Iugoslavia) – 295 km; Porţile de fier II (R.
Iugoslavia) – 116 km; Vidin (Bulgaria) – 188 km.
În prezent, judeţul Gorj deţine o importantă reţea de căi de comunicaţie,
cu o configuraţie şi o structură specifică. Caracteristica principală a acestei reţele
o constituie orientarea generală de la nord la sud cu ramificaţii secundare spre
vestul şi estul judeţului, municipiul Târgu Jiu constituind un important nod
feroviar şi rutier.
Principalele căi de acces în cadrul judeţului Gorj sunt
- Reţeaua rutieră;
- Reţeaua feroviară;
Se poate spune că reţeaua rutieră urmăreşte legăturile cu marile axe
precum şi reţeaua rutieră locală judeţeană. Această reţea rutieră însumează 2.199
km din care doar 610 km sunt modernizaţi; drumurile naţionale cuprind 356 km.
Situaţia relativă a reţelei rutiere din judeţul Gorj
tabel 2.3.1.
Unit.
Administ.

Sup.
kmp

Drumuri naţionale

Drumuri judeţene şi comunale

Lung. Densit. Modern Km
km
Km/
100km
p
5602 356,124 6,35 394,124 1556,764
29212
1944 6,65
1658
8217

Gorj
Reg.
S-V Oltenia
238391
România

14824

6,22

13434

Km/ Modern Cu
100
.
asfalt
kmp
uşor
27,78
28,13

360
893

63655 26,70

5984

TOTAL
Km

Km/
100
kmp

421 1912,888 34,14
2692
10161 34,78
18830

78479 32,92

Sursa: Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Gorj, CJG.

Structura reţelei rutiere actuale se prezintă astfel:
- Drumuri publice total - 2 199 km, din care: modernizate - 712 km şi
cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere -545km
- Drumuri naţionale şi europene -356 km din care: modernizate-317
km şi cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere-17 km
- Drumuri judeţene şi comunale - 1 843 km din care: modernizate-395
km şi cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere-528 km
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- Densitatea drumurilor publice la 100 km2-39,3 km. Densitatea reţelei
rutiere este uşor mai ridicată decât media naţională de 32,92 km/kmp.
Evoluţia drumurilor publice
tabel 2.3.2.
- km -

Drumuri publice -total, din care:
 modernizate
 cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere
Drumuri naţionale 2), din care:
 modernizate
 cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere
Drumuri judeţene şi comunale- total, din
care:
 modernizate
 cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere
Densitatea drumurilor publice la 100 km2
2)

2002
2 111
676
436
356
318
17

2003
2 199
703
459
356
318
17

2004
2 199
703
519
356
317
17

2005
2 199
711
527
356
317
17

2006
2 199
712
545
356
317
17

1 755
358
419

1 843
385
442

1 843
386
502

1 843
394
510

1 843
395
528

37,7

39,3

39,3

39,3

39,3

Inclusiv autostrăzi şi drumuri europene.

Reţeaua de drumuri cuprinde:
• 6 trasee de drumuri naţionale (DN);
• 35 trasee de drumuri judeţene (DJ);
• 116 trasee de drumuri comunale (DC).
Din totalul drumurilor naţionale sunt modernizate 349,124 km (cu beton
ciment), 2 km cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare, iar 5 km de drumuri sunt
nemodernizate.
Drumurile judeţene sunt modernizate pe 30,9 km, 359,043 km au
îmbrăcăminţi asfaltice uşoare, 183km sunt pietruite, iar 13 km sunt de pământ.
Drumurile comunale sunt modernizate 51 km, 62 km au îmbrăcăminţi
asfaltice uşoare, 613 km sunt pietruite, iar 65 km sunt de pământ.
Pe traseele drumurilor naţionale sunt sectoare care prezintă instabilitate
datorită alunecărilor de teren (DN 66 km 114+250, DN 67 km 129-130 şi km
132-km 133+500) şi datorită terenurilor slabe îmbibate cu apă.
Drumurile judeţene şi comunale modernizate nu asigură, în totalitate
fluenţă traficului, deoarece îmbrăcăminţile existente, au în proporţie de 64%
durata de serviciu depăşită pe o lungime de 473 km, din care 392 km drumuri
judeţene şi 45 km drumuri comunale.
Drumurile pietruite şi de pământ nu asigură o suprafaţă de rulare
corespunzătoare.
Legăturile cu marile axe se realizează prin drumurile naţionale secundare
cu indicativul 67 (67, 67 B, 67 C, 67 D) care fac legătura între principalele
localităţi ale judeţului şi judeţele învecinate, legând drumul european E 79
(Budapesta - Oradea – Beiuş -Brad - Deva - Petroşani - Tg-Jiu - Craiova Bechet – Vidin - Sofia) cu o lungime totală de 535,4 km., drumul European E70
(Constanţa – Bucureşti – Piteşti – Craiova -Drobeta Turnu Severin – Timişoara 137
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Belgrad) şi drumul european E60 (Budapesta - Arad- Deva – Braşov – Ploieşti –
Bucureşti – Giurgiu – Sofia - Atena)
Figura 2.3.1. Reţeaua rutieră majoră a judeţului Gorj

Reţeaua drumurilor naţionale indicativ 67 se prezintă astfel:
- DN 67, cu desfăşurare între municipiul Rm. Vâlcea – Horezu (jud.
Vâlcea) – Târgu Jiu – Motru (jud. Gorj) – Drobeta Turnu Severin (jud.
Mehedinţi), cu o lungime totală de 200 km;
- drumul naţional 67 B: Târgu Jiu – Târgu Cărbuneşti – Hurezani –
Grădiştea (jud. Vâlcea) – Drăgăşani (jud. Vâlcea);
- drumul naţional 67 C: Târgu Jiu – Novaci – Sebeş (jud. Alba) –
transalpina;
- drumul naţional 67 D: Târgu Jiu – Hobiţa – Baia de Aramă (jud.
Mehedinţi), o ramificaţie spre nord la Tismana, şi alta către sud la
Motru.
În restul judeţului circulaţia se realizează printr-o amplă reţea de drumuri
judeţene şi comunale care asigură legătura cu multe localităţi de interes turistic:
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- DJ 673: Apa Neagră – Padeş – Cloşani – Valea Mare (lacul omonim de
pe râul Motru);
- DJ 663: Tismana – Gornoviţa – Peştişani, localităţi cunoscute pentru
valenţele lor etnofolclorice;
- DJ 678A: Poienari – Baia de Fier – Peştera Muierii – Valea Olteţului;
- DC 139: Runcu – Dobreşti – Leleşti – Suşiţa Verde, unde localităţile
amintite au păstrat numeroase elemente etnofolclorice;
- DC 137: Runcu – Valea Sohodolului – Valea de Peşti (jud. Hunedoara)
este un traseu transcarpatic nemodernizat, de un pitoresc aparte.
Reţeaua de drumuri prezentată mai sus este completată şi printr-o serie de
drumuri forestiere care asigură accesul la mai multe puncte de interes turistic
din zona montană. Unele dintre aceste drumuri prezintă în lungul lor peisaje
naturale deosebite. Principalele drumuri forestiere de interes turistic sunt cele
care se desfăşoară în lungul văilor Olteţului, Galbenului, Gilortului,
Sohodolului, Bistriţei, Motrului, bazinul superior al văii Cernei. Lucrările
hidrotehnice şi hidroenergetice ale complexului Cerna – Motru – Tismana –
Bistriţa, cu amenajările respective întreprinse au deschis noi perspective turistice
în special pentru drumeţie montană şi agrement nautic. Drumurile forestiere din
judeţ sunt realizate cu o singură bandă de circulaţie, cu tronsoane în curbe
strânse sau pante mari, prezentând pe alocuri sectoare insuficient întreţinute.
Pentru cei care practică drumeţia, zona montană a judeţului Gorj este
străbătută de numeroase poteci turistice, inegal repartizate în zonă. Dacă în
masivele Parâng şi Vâlcan reţeaua potecilor este mai densă şi mai bine
întreţinută, în masivul Godeanu numărul acestora este mult mai redus.
Transportul rutier urban este dezvoltat în municipiul Tg-Jiu şi urmăreşte
axa nord-sud pe 6 trasee cu 15 autobuze şi 2 linii de troleibuz (15 km) cu 17
troleibuze.
Situaţia transportului urban de călători
 Numărul autobuzelor,microbuzelor
din inventar
 Numărul troleibuzelor din inventar
 Călători transportaţi - mii călători  Autobuze,microbuze
 Troleibuze

tabel 2.3.3.
2005
2006

2002

2003

2004

35
17

36
17

15
17

15
17

27
17

4188,4
3 125,0

3 593,2
2 891,0

3 513,2
2 641,0

2 407,2
2 517,0

5 014,0
2 687,0

Reţeaua stradală s-a dezvoltat continuu în zonele urbane ale municipiilor
şi oraşelor, cea mai mare evoluţie şi extindere înregistrându-se în municipiul
Târgu-Jiu pe fondul extinderii spaţiale a acestuia. Pe acest fond a avut loc o
uşoară scădere a suprafeţei spaţiilor verzi urbane.
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Evoluţia străzilor şi spaţiilor verzi orăşeneşti

Lungimea străzilor orăşeneşti -km→
Din care: modernizate
Suprafaţa spaţiilor verzi din oraşe -ha.-

2002

2003

2004

325
221
179

326
222
179

370
255
221

tabel 2.3.4.
2005
2006
371
260
198

371
266
162

În ceea ce priveşte reţeaua feroviară, există cale ferată de legătură între
magistrala feroviară 1 (Bucureşti – Craiova - Drobeta Turnu Severin –
Timişoara - Jimbolia şi ieşire spre Belgrad - Serbia) şi magistrala feroviară 2
(Bucureşti – Ploieşti – Braşov – Sibiu – Deva - Arad şi ieşire spre BudapestaUngaria).
Calea ferată de legătură urmăreşte direcţia nord-sud pe două rute: Deva –
Petroşani - Tg-Jiu – Rovinari – Filiaşi - Craiova şi Deva – Petroşani - Tg-Jiu Tg-Cărbuneşti – Filiaşi - Craiova;
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Figura 2.3.2. Reţeaua feroviară a judeţului Gorj
Reţeaua feroviară are o lungime de 239 km, în totalitate în regim normal,
cu o densitate de 43 km/1000km2. Din punct de vedere al liniilor electrificate,
acestea reprezintă 100% din totalul liniilor de căi ferate din judeţul Gorj.
La nivelul regiunii Oltenia, judeţul Gorj deţine 24,00% din totalul liniilor
de cale ferată în exploatare. Dacă se are în vedere ponderea liniilor ferate
electrificate judeţul Gorj are cea mai mare reţea de căi ferate electrificate
(46,13%) din întreaga regiune Oltenia.
Evoluţia liniilor de cale ferată în exploatare
tabel 2.3.5.
- km
-

TOTAL, din care:
 Electrificată
Linie normală1)
Din care: cu o cale
cu două căi
Densitatea liniilor pe 1000 km2 teritoriu
1)

2002
254
233
254
197
57
45,3

2003
250
233
250
193
57
44,6

2004
248
233
248
191
57
44,3

2005
252
239
252
192
60
45,0

2006
239
239
239
179
60
43,0

Linii la care distanţa între şine este de 1.435 mm.

În ce priveşte reţeaua aeriană, judeţul nu este dotat cu un aeroport, cele
mai apropiate aeroporturi se găsesc la Craiova (115 km), Caransebeş (174 km ),
Timişoara (279 km). De asemenea distanţa faţă de principalul punct aerian de
intrare în România, aeroportul Bucureşti-Otopeni, este de 330 km.
Activitatea de transport asigură un raport echilibrat între mijloacele de
transport de capacitate mare, medie şi mică, în perspectivă fiind necesară o
politică elastică de preţuri şi tarife.
Principalele mijloace de transport în comun sunt autobuzele şi
microbuzele care ocupă peste 70% din circulaţia de călători din judeţ.
Evoluţia numărului vehiculelor înscrise în circulaţie
tabel 2.3.6.
- număr -

2002
•
•
•
•
•

2003

2004

2005

2006

Vehicule pt. transportul călătorilor- total
54 560
57 470
autobuze
770
760
microbuze
173
207
autoturisme ( inclusiv taxiuri ), din care:
53 617
56 503
o persoane fizice
42 935
45 699
motociclete, din care:
4 291
4 299
o persoane fizice
4 163
4 171
motorete, din care:
191
187
o persoane fizice
131
126
*)datele au fost corectate şi sunt comparabile începând cu anul 2002

59 694
762
249
58 683
47 763
4 313
4 184
183
122

62 892
755
279
61 858
50 839
4 311
4 181
166
98

67 348
779
283
66 286
55 020
4 342
4 195
156
93
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Efectuarea curselor se face prin alegerea traseelor din Programul de
transport judeţean, întocmit de Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) şi aprobat
de Consiliul Judeţean Gorj în baza programelor preexistente, a propunerilor
consiliilor locale şi a solicitării operatorilor de transport. Atribuirea traseelor se
face pe bază de licitaţie în cazul în care două sau mai multe firme solicită
aceleaşi curse. (vezi anexa)
Solicitările operatorilor de transport rutier au la bază observaţiile asupra
nevoilor de transport local fără a lua în calcul nevoile de natură turistică nefiind
înregistrate cereri de curse sau trasee noi, pentru zone şi regiuni cu potenţial
turistic, la A.R.R. Gorj şi Consiliul Judeţean Gorj. În aceste condiţii transportul
rutier cu rol turistic se face doar ocazional de către transportatorii locali. Singura
soluţie rămâne parteneriatul între operatorii de turism şi cei de transport pentru
constituirea unei oferte paralele. De mare succes în zone cu tradiţie turistică sunt
programele numite „autobuzele turistice” care cuprind circuite cu tematică
turistică oferite de către firmele de transport rutier.
Unităţile prestatoare de transport turistic în judeţul Gorj sunt reprezentate
prin: „Ademis Tours ” SRL , „Alex Tur” SRL, „Bradul Novaci” SA, „Transport
Mixt Motru” SA, „Parâng Transport” SA, „Gorj Transport” SA, „Expres
Transport”, Exotrac SRL, „SMAUC” SA ş.a.
B) Infrastructura şi serviciile comunitare
B1.Reţele de alimentare cu apă
Lungimea reţelei de alimentare cu apă în judeţul Gorj este de peste 800
km, ceea ce reprezintă 2% din reţeaua de alimentare cu apă la nivel naţional care
este de peste 40000 km şi 23% din reţeaua de alimentare cu apă a regiunii SudVest Oltenia care este de 3500 km.
Faţă de numărul total al localităţilor judeţului Gorj, cele 72 de localităţi
racordate la alimentarea cu apă reprezintă 14,8% din total. (tab.2.15)
Situaţia relativă a structurii alimentării cu apă
Unitatea
teritorială

Nr. de localităţi
Total

Gorj
Reg. S-V Oltenia

România

484
2499
16043

Nr. de localităţi
racordate
72
299
3029

tabel 2.3.7
Din care:
Municipii şi
Comune şi sate
oraşe
7
65
32
267
265
2764

Situaţia relativă a consumului de apă
Unitatea teritorială
Gorj
Reg. S-V Oltenia
România
142

Volumul apei potabile în anul
2000 (mii m.c.)
22907
136940
1700349

Nr. locuitori
394809
2399831
22345205

tabel 2.3.8.
Consum
Mc/locuitor
58,02
57,06
75,79
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Se observă din distribuţia apei, comparativ, că există un consum redus de
apă pe cap de locuitor, faţă de cel la nivel naţional. (tab. 2.3.3.)
Deşi, la nivel naţional apa a fost distribuită utilizându-se apometre în
vederea reducerii pierderilor, în judeţul Gorj procentul apei distribuite prin
apometre este de numai 15%, ceea ce situează judeţul, pe ultimul loc pe ţară, din
acest punct de vedere.
B2. Reţeaua de canalizare
Reţeaua de canalizare a judeţului Gorj are o lungime totală de peste 250
km adică 1,3 % din reţeaua de canalizare existentă în România de 18.000 km.
Aşa cum rezultă din tabelul 2.3.4. privind distribuţia reţelei de canalizare
după localităţi, numărul de 13 localităţi racordate, reprezintă 2,7% din totalul
localităţilor.
Situaţia relativă a reţelei de canalizare
tabel 2.3.9.
Unitatea
teritorială
Gorj
Reg. S-V
Oltenia
România

Nr. de localităţi
Total

Nr. de localităţi
Racordate

Din care:

484
2499

13
56

7
32

6
24

16043

674

264

410

Municipii şi
oraşe

Comune şi sate

În judeţul Gorj staţiile de epurare sunt în proces de reabilitare şi
modernizare la nivelul municipiilor Tg-Jiu şi Motru . În restul localităţilor aceste
sunt vechi, nu funcţionează, ceea ce face ca apele reziduale să fie deversate
direct în apele curgătoare în care sunt colectate ca emisar.
Lungimea străzilor cu reţea de canalizare reprezintă 1,2% din total, la
nivel naţional.
B3. Reţeaua de distribuţie a gazului natural
Lungimea sistemului de furnizare a gazului este de peste, de 700 km, ceea
ce reprezintă aprox. 3% din lungimea reţelei de gaz la nivel naţional de 24.000
km. (tabelul 2.3.10).
Situaţia relativă a reţelei de distribuţie a gazului natural
tabel 2.3.10.
Unitate
teritorială
Gorj
Reg. S-V
Oltenia
România

Total localităţi

Nr. de localităţi
racordate

Din care:
Municipii şi
oraşe

Comune şi sate

484
2499

17
38

5
14

12
24

16043

1021

169

852
143
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Privind consumul de gaz, judeţul Gorj se situează pe locul 2 în Regiunea
S-V Oltenia, după judeţul Vâlcea.
Situaţia relativă a consumul de gaz
Unitatea
teritorială
Gorj
Reg. S-V Oltenia
România

Volum de gaze
naturale distribuit în
anul 2006 (Mii m.c.)
147500
673932
9703681

Nr. locuitori
384837
2399831
21698181

tabel 2.3.11.
Consum
mc/locuitor/an
383,27
280,82
447,21

B4. Construcţii de locuinţe noi
Numărul total de locuinţe în judeţul Gorj a crescut continuu într-un ritm
asemănător celui la nivel naţional.
Fondul de locuinţe-total judeţ
154500
154000

-număr-

153500
153000
152500
152000
151500
2002

2003

2004

2005

2006

Figura 2.3.3. Evoluţia fondului locativ total
O comparaţie a locuinţelor arată că în mediul urban ponderea locuinţelor
faţă de total judeţ este de 37,3% în timp ce în mediul rural ponderea este de
62,70%.
Suprafaţa locuibilă medie pe locuitor este de 13,77 mp., faţă de media pe
ţară de 13,87 mp. iar numărul de persoane ce revine la o cameră este de 1,05,
faţă de media pe ţară de 1,03.
Situaţia relativă a fondului locativ
tabel 2.3.12.
Unitatea
Total
Proprietate
Proprietate
Camere de Suprafaţa
administrativă
locuinţe(nr.) publică (nr.) privată (nr.)
locuit (nr.) locuibilă(mp)
153 982
4 943
149 039
416.223
5.439.302
Gorj
914.445
17.121
897.324
2.503.921
32.698.294
Reg.S-V Oltenia
8.310.407
230.156
8.080.251 21.187.754
308.753.277
România
1,85
2,14
1,84
1,96
1,76
Ponderea
judeţului faţă de
ţară%
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Numărul insuficient de camere pentru membrii familiei şi lipsa unui fond
locativ excedentar explică de ce nu există o orientare puternică a populaţiei
locale de a transforma o parte a fondului locativ în locaţii cu funcţiuni turistice
de cazare, masă sau servicii suplimentare. Din cest motiv este necesară
sprijinirea populaţiei locale, prin programele orientate descrise în secţiunea
Planificare, a acestui studiu, pentru construirea de spaţii noi cu funcţiuni
turistice. Aceasta ar sprijini şi o clasificare la un nivel mai ridicat cu standarde
calitative superioare ale structurilor turistice.
Locuinţe terminate, după numărul de camere, pe total judeţ
800
700

-număr-

600
500
400
300
200
100
0
2002
cu 1 cameră

2003

cu 2 camere

2004

cu 3 camere

cu 4 camere

2005

2006

cu 5 camere şi peste

Figura 2.3.4. Evoluţia fondului locativ pe categorii de mărime
Cu toate acestea noile locuinţe construite în perioada 2002-2006 sunt în
proporţie mare cu 4, 5 sau mai multe camere ceea ce poate constitui un avantaj
în perspectivă oferind excedente locative în anumite cazuri favorizând apariţia
unor noi pensiuni, vile sau hosteluri pe piaţa turistică din judeţul Gorj. Aceste
investiţii va fi necesar a fi coordonate, orientate şi sprijinite spre şi în zonele cu
un potenţial turistic mai mare. Priorităţile C şi E din planul strategic vor fi
modelul dezvoltării iar măsurile de dezvoltare 2, 4 şi 5 din planul operaţional,
prin programele asociate, pot sprijini pentru finanţare aceste proiecte.
Numărul de clădiri de locuit este mai mic în mediul rural comparativ cu
raportul populaţiei în cele două medii, datorită pe de o parte comasării
locuinţelor în blocuri de apartamente, cât şi, pe de altă parte, caracteristicilor
spaţiului rural gorjean.
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2.3.2. Identificarea de suprastructură turistică
A) Structurile şi serviciile de cazare turistică
Judeţul Gorj ocupă locul 16 la total elemente utilizate la clasificarea
zonelor pe ţară, loc ce rezultă din poziţia defavorabilă pe care o are în special la
doi dintre indicatori specifici turismului şi anume: baza tehnico - materială şi
activitatea turistică. Zona dispune de posibilităţi însemnate în ceea ce priveşte
patrimoniul cultural - istoric, punct de vedere după care se situează pe locul 9 în
clasificarea zonelor pe ţară, dar numărul unităţilor de cazare este de 71, numărul
de locuri de cazare este de aproximativ 1941 aferente unui număr de 959 camere
disponibile.
Structura bazei de cazare turistică
Structuri
turistice
Total
Hoteluri
hosteluri
Hanuri
moteluri
Popasuri
cabane
Pensiuni
Vile

Număr total

Camere
Număr

Procent

Tabel 2.3.13.
Locuri
Număr
Procent

şi

71
16

959
473

100%
49,4%

1941
980

100%
50,5%

şi

6

151

15,7%

305

15,7%

şi

3

24

2,5%

45

2,3%

43
3

263
48

27,4%
5%

263
48

26,6%
4,9%

Numărul de camere se distribuie neomogen pe tipuri de structuri de
cazare. Astfel în cele 16 hoteluri şi hosteluri existente (în Tg-Jiu, Novaci, Rânca,
Săcelu, Tg-Cărbuneşti) sunt 473 camere cu un număr de 980 locuri de cazare,
reprezentând 49,4% din total camere şi 50,5% din total locuri cazare.
În cele 6 hanuri şi moteluri (Arcani, Lainici,Tismana, Baia de Fier, TgJiu,) sunt aproximativ 151 camere cu 305 locuri de cazare, reprezentând 15,7%
din numărul de camere şi 15,7% din total locuri cazare. Problema principală a
motelurilor este starea de degradare şi regimul de proprietate incert. Marea
majoritate a bazei este în renovare sau inactivă.
În cabanele şi popasurile din judeţul Gorj (Baia de Fier, Rânca, Padeş)
sunt aproximativ 24 camere şi 45 locuri reprezentând 2,5% din numărul de
camere şi 2,3% din total locuri cazare. La acestea trebuie menţionate şi locurile
de cazare existente în vile turistice în număr de 96 grupate în 48 de camere
reprezentând 5% din numărul de camere şi 4,9% din total locuri cazare.
Pensiunile turistice, pensiunile rurale şi pensiunile agroturistice (Arcani,
Bumbeşti Jiu, Runcu, Peştişani, Padeş, Tismana, Novaci, Rânca, Baia de Fier,
Săcelu, Polovragi, Turceni) în număr de 43 însumează 263 camere cu 515 locuri
de cazare reprezentând 27,4% din numărul de camere şi 26,5% din total locuri
cazare.Analizând tipurile de structuri de primire turistică, se observă că
ponderea ce mai mare este deţinută de hoteluri, urmată apoi de pensiuni
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turistice, moteluri (fără baza în renovare) după care urmează cu o pondere mai
mică vile turistice, popasuri şi cabane turistice.
Nu în ultimul rând taberele şcolare au o bază de cazare la Tismana
cuprinzând 120 de locuri de cazare în pavilionul central si locuri suplimentare în
căsuţe cu 2-10 paturi.
Situaţie comparativă a bazei de cazare turistică
Total
Hoteluri şi hosteluri
Hanuri turistice şi moteluri
Popasuri şi cabane turistice
Vile turistice şi bungalouri
Tabere de elevi şi preşcolari
Pensiuni turistice

România

Mehedinţi

Gorj

3250
931
22
165
1145
176
753

70
8
4
2
3
37

71
15
6
3
5
1
43

tabel 2.3.14.
Vâlcea
256
32
3
2
51
4
89

Sursa: Date publicate de Ministerul Turismului în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism,
accesibilă în reţeaua Internet adresă: www.rotur.ro, decembrie 2006

Situaţie comparativă a numărului de locuri de cazare
Tipul de unitate

tabel 2.3.15.
Număr locuri
Zona de Nord a Olteniei
Judeţul Gorj

1941
Total
16868
Hoteluri, hosteluri
9000
980
Moteluri, hanuri, popasuri
531
305
Vile şi bungalow-uri
3727
48
Popasuri şi cabane
1041
45
Pensiuni turistice
1295
263
Tabere şcolare
420
100
Căsuţe turistice
854
Sursa: Date publicate de Ministerul Turismului în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în
Turism, accesibilă în reţeaua Internet adresă: www.rotur.ro, an de referinţă 2006

Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Gorj se
află într-o situaţie mult inferioară atât în raport cu media pe ţară cât şi în
comparaţie cu regiunea Olteniei de Nord şi judeţele direct concurente din zona
de sud (tabelul 2.3.14.). Acesta este principalul punct slab care determină
perspective slabe privind dezvoltarea turismului în zona judeţului Gorj
Structurile de cazare în judeţul Gorj
tabel 2.3.16
Tip structura turistica

Denumire

Comuna/
oras

Sat

Nr.
camere

Nr.
Clasificare
locuri

Pensiune agroturistica

Diaconescu
Marcel
Jalesul
Jalesul

Arcani

Arcani

4

8

2f

Arcani
Arcani

Arcani
Arcani

15
7

35
14

3s
3f

14
6

28
12

2s
2s

Arcani
Motel
Pensiune turistica rurala

Bumbesti Jiu
Motel
Pensiunea

Lainici
Viisoara

Bumbesti Jiu
Bumbesti Jiu

Lainici
Bumbesti Jiu
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Runcu
Pensiunea
Pensiunea
Pensiunea

Aurora
Casa Bella
Carmen

Runcu
Runcu
Runcu

Rachiti
Rachiti
Runcu

10
6
4

24
12
8

2f
3f
2f

Borosteni
Pestisani

4
9

8
15

2f
2f

Closani
Closani

6
9

13
24

2s
2f

Motru

16

32

2s

Novaci
Novaci
Novaci
Novaci
Novaci
Novaci
Pociovaliste

21
3
4
2
3
4
4

42
6
8
4
6
8
8

2s
2f
2f
2f
2f
3f
2f

Ranca
Ranca
Ranca
Ranca
Ranca
Ranca
Ranca
Ranca
Ranca
Ranca
Ranca
Ranca
Ranca
Ranca
Ranca

20
12
6
5
5
10
3
16
5
18
6
40
12
5
5

40
24
19
10
10
20
10
32
10
36
12
80
40
10
10

3s
2s
2f
2s
3s
2s
2s
3s
2s
3s
2s
3s
3f
2f
2s

Baia de Fier
Baia de Fier
Baia de Fier
Baia de Fier
Baia de Fier
Baia de Fier

10
5
10
4
30
10

20
10
20
8
60
20

3f
3f
3f
3f
renovare
renovare

Polovragi
Polovragi

10
3

20
6

3f
2f

Sacelu
Sacelu
Sacelu
Sacelu

24
10
10
67

48
20
22
152

2s
2f
2f
1s

Tg-jiu
Tg-jiu

16
43

30
86

3s
2s

Pestisani
Pensiune turistica rurala
Pensiune turistica rurala

Bistricioara
Casa Brancusi

Pestisani
Pestisani

Pades
Popas turistic
Pensiune turistica

Valea Mare
Valea Mare

Pades
Pades

Intim

Motru

Lusu
Daianu
Chiriac Vasile
Cojocaru
Papuc
Ela
Isopenco

Novaci
Novaci
Novaci
Novaci
Novaci
Novaci
Novaci

Motru
Pensiune

Novaci
Hotel
Pensiune turistica rurala
Pensiune turistica rurala
Pensiune agroturistica
Pensiune turistica rurala
Pensiune turistica rurala
Pensiune agroturistica

Ranca
Hotel
Vila
Pensiune turistica rurala
Pensiune turistica rurala
Pensiune turistica rurala
Pensiune turistica rurala
Pensiune turistica rurala
Pensiune turistica
Pensiune turistica
Hotel ptr. tineret
Cabana
Hotel
Pensiune turistica rurala
Pensiune turistica rurala
Pensiune turistica rurala

Mina
Papusa
Caprioara
Prestige
Orizont
Paradis
Diana
Tara
Ciuperca
Petrom
Ranca
Onix
Panoramic
Chesa Montana
Papuc

Novaci
Novaci
Novaci
Novaci
Novaci
Novaci
Novaci
Novaci
Novaci
Novaci
Novaci
Baia de Fier
Baia de Fier
Baia de Fier
Baia de Fier

Baia de Fier
Pensiune agroturistica
Pensiune agroturistica
Pensiune agroturistica
Pensiune agroturistica
Motel
Cabana

Andreea
Casa Tobo
Casa Mecu
Alex
Pestera Muierilor
Pestera Muierilor

Baia de Fier
Baia de Fier
Baia de Fier
Baia de Fier
Baia de Fier
Baia de Fier

Polovragi
Pensiune turistica rurala
Pensiune agroturistica

Cheile Oltetului
Miraj

Polovragi
Polovragi

Sacelu
Vila
Pensiune turistica rurala
Pensiune turistica rurala
Hotel

Sacelata
Teodora
Lucia
Tudor

Sacelu
Sacelu
Sacelu
Sacelu

Hotel
Hotel

Lexi Star
Brancusi

Tg-jiu
Tg-jiu

Tg-Jiu
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Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel ptr. tineret
Hotel ptr. tineret
Hostel

Anna
Gorj
Europa
Sport
Laguna Albastra
Casa Tineretului
Miami
Energeticianului
Anabell
Dasiana
Dragoieni
Eden

Hostel
Motel
Motel
Pensiunea

Tg.Jiu
Tg-jiu
Tg.Jiu
Tg.Jiu
Tg-jiu
Tg-jiu
Tg-jiu

Tg.Jiu
Tg-jiu
Tg.Jiu
Tg.Jiu
Tg-jiu
Tg-jiu
Tg-jiu

28
38
24
20
38
30
31

56
76
48
40
76
76
64

3s
2s
3s
2s
3s
2s
3s

Tg-jiu
Tg-jiu
Tg.Jiu
Tg.Jiu

Tg-jiu
Tg-jiu
Tg.Jiu
Tg.Jiu

12
13
38
6

24
24
76
12

3s
2s
renovare
2f

Tg.Carbunesti

27

54

2s

Tismana
Tismana
Tismana
Tismana
Tismana

Pocruia
Vanata
Tismana
Tismana
Tismana

4
3
4
3
4

8
6
8
6
8

2f
2f
2f
2f
2f

Tismana
Tismana
Tismana
Tismana

Tismana
Tismana
Tismana
Tismana

9
3
12
41

17
6
24
82

2f
2s
2s
2s

Turceni

5

10

3f

Tg.Carbunesti
Hotel

Gilort

Tg.Carbunesti

Tismana
Pensiune agroturistica
Pensiune turistica rurala
Pensiune turistica rurala
Pensiune turistica rurala
Pensiune turistica rurala
Pensiune turistica rurala
Pensiune
Vila
Motel

Mindoi Dorel
Mucenic Maria
La Marian
Tirban Nicolae
Jerca
Constantin
Magnolia
Tirban Nicolae
Ursu
Tismana

Turceni
Pensiune turistica rurala
Lucretia
(sursa Autoritatea Naţională pentru Turism)

Turceni

Problema cea mai importantă care se ridică însă în această regiune este
calitatea serviciilor de cazare privite prin prisma gradului de confort. Analiza
structurilor de primire pe categorii de confort (tabelul 2.3.17.) relevă faptul că
există structuri de primire cu nivel de confort superior foarte puţine (de trei
stele), predominând structurile de primire de 2 stele.
Structura calitativă a bazei de cazare turistică
Tabel 2.3.17.
Structuri
turistice
Total
Hoteluri şi
hosteluri
Hanuri şi
moteluri
Popasuri şi
cabane
Pensiuni
Vile

Număr total

1-2 stele
Număr

Procent

Număr

3-4 stele
Procent

71
16

7

43,7%

9

56,3%

6

5

83,3%

1

16,7%

3

3

100%

0

0%

43
3

31
3

73%
100%

12
0

27%
0%

În cazul hotelurilor există un echilibru între structurile de 2 şi 3 stele
neexistând nici o structură turistică cu un confort de 4 şi 5 stele. Clasificările de
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1-2 stele/margarete predomină în proporţie de 70%-100% în cazul motelurilor,
cabanelor, pensiunilor şi vilelor. De asemenea nu există nici o structură dintre
acestea care să aibă un nivel calitativ de 4 stele.
Sub aspectul structurii spaţiilor de cazare (numărul şi tipul de paturi)
acestea se concentrează în proporţie de 85% către camerele cu 2 paturi.
Evoluţia bazei de cazare 2007-2008
tabel 2.3.18.

1 ) Unităţile de
cazare turistică
pe tipuri de
unităţi
- nr. unităţi -

1.
2.
3.
4.
5.

TOTAL, din care:
Hoteluri, hosteluri
Hanuri, moteluri
Popasuri,cabane
Pensiuni turistice
Vile turistice

2) Capacitatea
de cazare
turistică
existentă, pe
tipuri de unităţi
– locuri -

1.
2.
1.
2.
3.

TOTAL, din care:
Hoteluri, hosteluri
Hanuri, moteluri
Popasuri,cabane
Pensiuni turistice
Vile turistice

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

25
8
1
4
5
8

17
8
1
3
4
1

21
8
2
2
8
1

24
7
2
2
11
1

36
9
2
2
21
1

41
12
3
1
23
1

71
16
6
3
43
3

1 258
963
50
134
65
88

1 199
889
76
125
61
48

1 159
877
87
40
107
48

1 170
837
91
38
143
48

1 320
869
87
34
269
48

1480
978
107
14
306
48

1941
980
305
45
263
48

Unităţile de cazare din judeţul Gorj au un nivel de clasificare la nivelul
standardelor europene între 1 şi 3 stele/margarete, tendinţa pieţei impunând şi
apariţia unor strucutri de primire turistică de nivel mai ridicat.
Evoluţia bazei de cazare 2007-2008
Localitatea
Sacelu

Tip
Nr.
unitate
unităţi
pensiune
1

Runcu
Crasna-Carpinis
Turcinesti

pensiune
pensiune
pensiune

1
1
1

10
20
8

In curs de finalizare
Finalizat 2007
Finalizat 2007

Polovragi
pensiune
Arcani
pensiune
Musetesti
pensiune
Novaci - Ranca
pensiune
Baia de Fier - pensiune
Ranca
Novaci - Ranca
pensiune

1
1
1
11
11

20
14
14
200
150

In curs de finalizare
In curs de finalizare
In curs de finalizare
In curs de finalizare
In curs de finalizare

1

14

Finalizat 2007

Baia de Fier - pensiune
Ranca

2

40

Finalizat 2007
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Nr.locuri Stadiul de executie
cazare
20
Finalizat 2007

tabel 2.3.19.
Stadiul autorizarii
Intocmire
documentatie
Nu e cazul
In curs de autorizare
Intocmire
documentatie
Nu e cazul
Nu e cazul
Nu e cazul
Nu e cazul
Nu e cazul
Intocmire
documentatie
Intocmire
documentatie
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B) Structurile şi serviciile de restauraţie
A doua componentă importantă a infrastructurii turistice este cea a
structurilor de restauraţie pentru turism. La nivelul judeţului Gorj acestea au
cunoscut ritmuri de dezvoltare superioare celor înregistrate în infrastructura
generală şi cea de cazare.
Dinamica unităţilor de restauraţie prezintă o foarte slabă legătură cu
evoluţia structurilor de cazare. Astfel se observă (tabel 2.3.20.) că doar o parte
dintre restaurantele din judeţul Gorj se află în interiorul structurilor de cazare. Pe
de altă parte, majoritatea acestor structuri de restauraţie sunt autorizate doar
pentru alimentaţie publică şi foarte puţine sunt clasificate ca structuri de tip
turistic prin Autoritatea Naţională pentru Turism. Aceste structuri de restauraţie
pot fi mai bine puse în valoare prin includerea lor în programe turistice locale şi
regionale, completând oferta prestatorilor de servicii de transport, agrement
turistic şi cazare.
Un alt element de interes este faptul că repartiţia şi dimensiunile
circulaţiei turistice se prezintă diferit de structura şi alocarea spaţială a unităţilor
de restauraţie. Marea majoritate a structurilor clasificate se regăsesc în Târgu-Jiu
şi oraşele din judeţ. Punctele turistice bază din principalele zone şi areale
turistice din judeţul Gorj nu beneficiază de o alocare suficientă cu structuri de
restauraţie (Polovragi-50 locuri, Baia de Fier-30 locuri, 94 locuri în renovare,
Lainici-60 locuri, Runcu-0 locuri, Arcani-160 locuri, Peştişani-0 locuri,
Tismana-60 locuri, Padeş-0 locuri, Rânca-160 locuri.
Sectorului de restauraţie îi revine sarcina de a asigura ansamblul
condiţiilor necesare pentru ca turistul să-şi poată procura hrana pe tot parcursul
călătoriei sau numai a sejurului. Această caracteristică nu este îndeplinită decât
la nivelul arealului turistic Târgu-Jiu. Deficienţele de acoperire cu servicii de
restauraţie în cele mai bune condiţii, alături de structura de cazare insuficientă
reprezintă motivele pentru care turiştii evită să călătorească în scopuri turistice
în judeţul Gorj (a se vedea Chestionare Turişti).
Asocierea hotelurilor şi restaurantelor ca structuri organizatorice unitare
sunt întâlnite în centrele turistice: Tg-Jiu, Motru, Rânca, Tg-Cărbuneşti, Arcani,
Bumbeşti-Jiu.
Punctele forte ale infrastructurii de restauraţie sunt în cazul pensiunilor
rurale unde principalele caracteristici sunt: dezvoltarea reţelei de unităţi de
găzduire (cazare-masă), modernizarea şi diversificarea acesteia, creşterea
ponderii producţiei proprii, sporirea structurii sortimentale şi ridicarea nivelului
calitativ al serviciilor de servire masă.
În anul 2006, spaţiile de alimentaţie din judeţul Gorj, dispun de o pondere
relativ mare de restaurante clasice cu un număr mare de locuri, urmate de
restaurantele cu specific-inclusiv pizzerii, baruri de zi şi de noapte, terase şi
braserii, patiserii, cofetării etc. Nu toate aceste structuri de restauraţie şi
alimentaţie publică au un scop predominant turistic motiv pentru care nu poate fi
cuantificată ponderea acestora la prestaţiile exclusiv turistice. Unităţile cu o
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pondere mare sunt însă acelea localizate în zona imediat apropiată unităţilor de
cazare, sau cele cu notorietate mai mare la nivelul localităţilor centre turistice.
Spaţiile de alimentaţie pentru turişti aparţin, de regulă, marilor hoteluri şi
pensiunilor, unităţile independente dezvoltându-se doar în zonele urbane.
Unităţile de alimentaţie, ca elemente funcţionale de bază ale unei zone
turistice, contribuie într-o foarte mare măsură la atractivitatea, la calitatea ofertei
turistice. În Gorj, ca nivel de confort, cele mai multe din locurile la mese sunt
cuprinse în unităţi neclasificate turistic sau de categoria 2 stele fiind necesară
extinderea clasificării şi dezvoltarea reţelei de categoria 3 stele pentru a satisface
nevoile turiştilor din clasa medie şi superioară segmente ce generează marea
majoritate a fluxurilor turistice din România.
Pentru turismul internaţional trebuie să se dezvolte o reţea de unităţi cu
specific reprezentative, care să ofere preparate culinare tradiţionale într-un cadru
plăcut, cu elemente de cultură, arhitectură, decoraţiuni interioare şi exterioare şi
cu programe artistice bine alese şi executate şi cu o mai mare atractivitate.
Pe baza analizei opiniilor despre calitatea serviciilor de cazare-masă, pe
un eşantion de 30 de turişti care au fost cazaţi în 7 unităţi de cazare din TârguJiu au fost realizate o serie de observaţii asupra indicilor de calitate ai
componentelor serviciului, analizaţi prin „diferenţiala semantică” (tabelul nr.5).
Analiza a fost efectuată pe baza unui chestionar elaborat de colectivul de
realizare a studiului, în perioada noiembrie – decembrie 2007. S-au ales patru
parametri pentru apreciere: preţul (tarif), calitatea serviciilor de cazare, calitatea
servirii mesei, ospitalitate. În vederea măsurării celor patru parametri s-au
stabilit cinci trepte de punctaj, începând de la „foarte nefavorabil” -pentru 1
punct şi până la „foarte favorabil” –pentru 5 puncte.
Diferenţiala semantică
tabelul 2.3.20.
Foarte
favorabil
1
7
12
11

Parametri
Tarif
Calitate cazare
Calitate alimentaţie
Ospitalitate

Favorabil

Indiferent

Nefavorabil

4
11
9
13

3
10
2
1

10
1
4
5

Foarte
nefavorabil
12
1
3
0

Scorurile obţinute sunt:
tarif =

1 × 5 + 4 × 4 + 3 × 3 + 10 × 2 + 12 × 1 5 + 16 + 9 + 20 + 12 62
=
=
= 2,06
30
30
30

calitate cazare =

7 × 5 + 11 × 4 + 10 × 3 + 1 × 2 + 1 × 1 35 + 44 + 30 + 2 + 1 112
=
=
= 3.73
30
30
30

caliate alimentati e =

ospitalita te =
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12 × 5 + 9 × 4 + 2 × 3 + 4 × 2 + 3 × 1 60 + 36 + 6 + 8 + 3 113
=
=
= 3,76
30
30
30

11 × 5 + 13 × 4 + 1 × 3 + 5 × 2 + 1 × 0 55 + 52 + 3 + 10 + 0 120
=
=
= 4,0
30
30
30
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Se observă că cele mai bune aprecieri au fost găsite pentru ospitalitate
(4,0), urmată la mică distanţă şi cu un scor relativ egal, de calitatea serviciilor de
masă (3,76) şi calitatea cazării (3,73). La o distanţă apreciabilă rămâne însă
aprecierea pentru tarifele percepute (2,06), un scor mic în comparaţie cu
scorurile obţinute de ceilalţi parametri, ceea ce arată că aceasta nu află în
concordanţă cu cerinţele şi aprecierile turiştilor, cu sursele financiare de care
aceştia dispun. Deşi ei sunt mulţumiţi de calitatea serviciilor primite şi de
ospitalitatea întâlnită în mediul rural, consideră totuşi că tarifele sunt destul de
ridicate.
Media generală a serviciilor parţiale, obţinută ca medie aritmetică simplă
este:
2,06 + 3,73 + 3,76 + 4,0
= 3,38 .
4

Se poate concluziona că tarifele trebuie aliniate la cerinţele turiştilor astfel
încât ele să se apropie, cel puţin, de media scorurilor.
Pentru o imagine separată, pentru fiecare dintre cele 7 unităţi de cazare
rurală, în vederea clasării acestora într-o anumită ordine, în funcţie de parametrii
analizaţi, putem calcula scorurile pe fiecare unitate de cazare în parte. Aceste
scoruri realizate sunt însă grupate pe media de ansamblu.
Structurile de restauraţie de interes turistic în judeţul Gorj
tabel 2.3.21
Tip structura turistica

Denumire

Comuna/
oraş

Sat

Nr.
locuri

Clasificare

Tg-Jiu
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant
cu
specific
Bar de zi
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic

Anabell
Brancusi
Anna
Terasa Anna

Anna
Gorjul
Crama Brancusi
Dasiana
Laguna Albastra
Miami
Energeticianului
Bar de zi
Gorjul
Restaurant Braserie Gorjul
Restaurant Clasic
Lexi Star
Restaurant Clasic
Europa
Restaurant
cu Kaiser
prog.artistic

Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu

Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu

60
200
40
200

3s
2s
3s
3s

Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu

Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu

20
200
60
40
40
80

3s
2s
2s
2s
2s
3s

Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu

Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu

120
120
200
180
140

2s
2s
3s
3s
2s
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Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant
cu
specific
Restaurant
cu
specific
Pizzerie
Pizzerie
Pizzerie
Pizzerie
Pizzerie
Pizzerie
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic
Restaurant Clasic

Intim
Sohodol
Dorexim
Phoenix
Bulevard
Jiul
Ambasador
Amanda
Lider
Casa Domnească

Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu

Regal-Casa
Tg-Jiu
Românească
Smile
Tg-Jiu
Quattro Stagioni
Tg-Jiu
Dolce Vita
Tg-Jiu
Tip Top
Tg-Jiu
Perugia
Tg-Jiu
Via Vai
Tg-Jiu
Tg-Cărbuneşti
Gilort
Tg-Cărbuneşti
Motru
Intim
Motru
Valentina
Motru
Tismana
Vila Ursu
Tismana
Arcani
La Marcel
Arcani
Jalesul
Arcani
Polovragi
Cheile Oltetului
Polovragi
Baia de Fier
Peştera Muierii
Baia de Fier
Rânca
Onix
Baia de Fier
Petrom
Novaci
Tara
Novaci
Plopşoru
Izvoare
Plopşoru
Bumbeşti-Jiu
Vişina-Viişoara
Bumbeşti-Jiu

Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu

60
120
60
40
80
120
40
30
20
40

2s
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Tg-Jiu

80

n

Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu
Tg-Jiu

20
20
60
40
40
30

n
n
n
n
n
n

30

2s

Motru
Motru

130
50

2s
n

Tismana

60

2s

Arcani
Arcani

40
120

2s
3s

Polovragi

94

3s

Baia de Fier

30

n

Ranca
Ranca
Ranca

50
60
50

3s
2s
2s

Izvoarele

200

n

BumbeştiJiu

200

n

TgCărbuneşti

n-neclasificat

În afara calităţii prestaţiei turistice în ansamblul ei, serviciile de
alimentaţie trebuie să întrunească câteva cerinţe.
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În primul rând, este necesară prezenţa acestor servicii în toate momentele
cheie ale consumului turistic: punct de îmbarcare, mijloace de transport, locuri
de destinaţie şi sejur, locuri de agrement, ştiindu-se faptul că turismul presupune
prezenţa unei tipologii largi de unităţi de alimentaţie publică, în măsură să
satisfacă o paletă diversificată de trebuinţe conform dorinţelor turiştilor.
Ţinând seama că serviciul de alimentaţie publică răspunde în egală măsură
cerinţelor turiştilor autohtoni şi străini, trebuie să fie prezente preparate atât din
bucătăria naţională şi internaţională, şi din cea specifică ţărilor şi zonelor de
unde vin turiştii străini. Astfel, în condiţiile în care gastronomia devine element
de selecţie a destinaţiilor turistice – celelalte componente ale ofertei turistice
fiind sensibil apropiate – legătura dintre alimentaţie publică şi turism capătă
valenţe noi. Este cazul vacanţelor gastronomice (pescărească, vânătorească etc.)
cu atractivitate unanim recunoscută.
Indiferent însă de tipul unităţii, problema principală care se pune este
aceea a creării unui sistem raţional de restauraţie-alimentaţie publică, cerându-se
rezolvate două probleme principale:
1. modernizarea reţelei din punct de vedere structural şi al distribuirii în
teritoriu;
2. diversificarea formelor de servire.
Numărul unităţilor şi cifra de afaceri pentru activitatea de alimentaţie
publică din turismul în judeţul Gorj este greu de aproximat deoarece în
consumul zilnic intră şi consumul locuitorilor rezidenţi.
C) Infrastructura şi serviciile de informare şi de intermediere
(închirieri, de rezervări etc.)
Toate acestea folosesc la derularea perfectă a sejurului sau a vacanţelor
dând satisfacţie şi îndemnând la revenire.
Informarea corectă şi la timp, sfătuirea turiştilor în alegerea şi
perfecţionarea programelor şi aranjamentelor constituie o condiţie esenţială a
bunei desfăşurări a consumului turistic şi prin natura lor, aceste servicii pot fi
serviciile de informare a clientelei turistice pe perioada de pregătire a călătoriei
turistice, informarea şi sfătuirea turiştilor în momentul perfectării aranjamentelor
şi informaţii suplimentare în cursul desfăşurării călătoriei.
Posibilităţile de informare la nivelul judeţului Gorj sunt reprezentate de
punctul de informaţii din cadrul Primăriei Tg-Jiu, Centrele de informare turistică
-Salvamont Gorj, punctele Târgu-Jiu şi Rânca, precum şi site-urile unor agenţii
turistice turoperatoare de la nivelul judeţului.
Serviciile de intermediere grupează o multitudine de activităţi pentru
facilitarea circulaţiei turistice şi pentru petrecerea agreabilă a timpului de
vacanţă al turiştilor. În această categorie eterogenă pot fi menţionate: serviciile
de rezervări, de intermediere sau serviciile de închiriere.
Principalele agenţii de turism cu rol de intermediere şi rezervare sunt
prezentate în tabelul 2.3.22.
155

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI GORJ

Agenţii de turism
tabelul 2.3.22.
DENUMIRE AGENŢIE

LOCALITATE

COMPLEX HOTELIER GORJ SA

TÂRGU-JIU

SC TURISM PARC SA

TÂRGU-JIU

DIRECTIA PENTRU TINERET GORJ

TÂRGU-JIU

AURUM SRL

TÂRGU-JIU

GUARDO TOURS

TÂRGU-JIU

ROMANITA SRL

TÂRGU-JIU

PANAN TOUR

TÂRGU-JIU

SPECIFICUL UNITĂŢII
TUR OPERATOARE

CU ACTIVITATE DE VÂNZARE
X
X

X
X
X
X
X

AGENTIA GORJ TURISM S.A.

TÂRGU-JIU

X

SUNSHINE TOUR

TÂRGU-JIU

X

ANDRA TUR

TÂRGU-JIU

X

EURO TUR

TÂRGU-JIU

X

SC DAVTURISM TRAVEL SRL

TÂRGU-JIU

X

SC CAROTOURS SRL

TÂRGU-JIU

X

AS GLOBAL BUSINESS SRL - P.L.TG.JIU

TÂRGU-JIU

X

AGENTIA DARIS TOUR

TÂRGU-JIU

X

SC MARIODRAG SRL

PADEŞ

X

Cu toate că agenţiile de turism sunt în proporţie de 50% turoperatoare
acestea promovează în special pachete turistice orientate spre zone din afara
Olteniei şi judeţului Gorj, neavând pachete turistice orientate spre turismul din
zonă pentru turiştii români şi străini. Această situaţie reiese din activitatea
agenţiilor de turism în anul 2006. Se observă faptul că sejururile turistice cu o
durată mai mare de 4 zile sunt orientate major spre zona litorală şi staţiunile
balneare care exced zonei turistice Gorj-Oltenia. Fenomenul este prezent şi
pentru circulaţia turistică de 1-3 zile însă nu cu aceeaşi intensitate, intervenind
circulaţia spre zone montane. Orientarea spre pachete externe se observă şi la
nivelul circulaţiei internaţionale unde 1976 turişti au plecat din Gorj spre
destinaţii externe şi doar 88 turişti străini au achiziţionat pachete turistice ale
agenţiilor de turism locale.
Principala direcţie de dezvoltare în agest segment o reprezintă alcătuirea şi
promovarea de programe şi pachete turistice locale împreună cu o informare pe
canale diverse. Măsura de dezvoltare 3-Programarea turistică din planul
operaţional prezintă programe concrete ce pot susţine organizarea şi finanţarea
unor proiecte în acest domeniu.
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Activitatea agenţiilor de turism (2006)
Tabel 2.3.24.
TIPUL ACŢIUNII TURISTICE ŞI ZONA ÎN CARE SE EFECTUEAZĂ

NUMĂR DE TURIŞTI CARE AU
CUMPĂRAT SERVICII TURISTICE
din care:
STRĂINI

TOTAL
ACTUINI TURISTICE INTERNE DE TIPUL EXCURSIILOR FARA
INNOPTARI IN ZONELE VIZITATE-TOTAL

TURIŞTI ZILE
din care:
STRĂINI

TOTAL

17183

78

0

0

- zona montana-orase
- zona montana-sate si trasee turistice alpine
- zona statiunilor balneare
- zone istorice
- zone de pelerinaj religios
- circuite diverse
- alte zone

2553
3159
542
2194
2905
738
5092

0
0
0
0
30
48
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

ACTIUNI TURISTICE INTERNE CU DURATA DE 1-3 ZILE-TOTAL
- zona litorala
- zona montana-orase
- zona montana-sate si trasee turistice alpine
- zona statiunilor balneare
- zone istorice
- zone de pelerinaj religios
- circuite diverse
- alte zone

5714
94
1508
1703
710
59
18
280
1342

16
0
0
0
0
0
0
0
16

13323
228
2988
4545
1555
137
56
606
3208

32
0
0
0
0
0
0
0
32

10816
2784
1004
759
5785
20
40
42
54
328

8
8
0
0
0
0
0
0
0
0

130297
21072
17180
5168
83211
140
200
170
1110
2046

56
56
0
0
0
0
0
0
0
0

1976
118
14
43
269
6
2
657
4
312
13
1
18
14
12
182
2
2
28
95
4
2
2

4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

20093
1966
440
459
3466
92
98
4724
70
3351
479
5
129
100
78
1614
10
18
257
668
41
4
8

25
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0

ACTIUNI TURISTICE INTERNE CU DURATA DE MINIM 4 ZILE-TOTAL
- zona litorala
- zona montana-orase
- zona montana-sate si trasee turistice alpine
- zona statiunilor balneare
- zone istorice
- zone de pelerinaj religios
- croaziere fluviale
- circuite diverse
- alte zone
ACTIUNI TURISTICE EXTERNE-TOTAL
Franta
Olanda
Germania
Italia
Regatul Unit
Irlanda
Grecia
Portugalia
Spania
Belgia
Suedia
Austria
Elvetia
Malta
Turcia
Polonia
Republica Ceha
Ungaria
Bulgaria
Albania
Ucraina
Republica Moldova
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Croatia
Fosta Rep.Iugoslava Macedonia
Maroc
Tunisia
Egipt
S.U.A.
Cipru
Thailanda
China
Japonia
Alte tari din Europa
Alte tari din Africa

11
20
3
55
27
5
2
3
1
1
36
12

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

86
140
53
396
251
118
16
112
10
90
624
120

0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0

D) Infrastructura şi serviciile turistice complementare
Alte servicii pot fi serviciile şi activităţi turistice cu caracter cultural;
turismul prin menirea sa de a îndeplini un rol cultural educativ de mare
atractivitate, având o importanţă deosebită.
Ofertă servicii opţionale în turismul rural (ANTREC-Gorj)
Tabel 2.3.24
SERVICII OPŢIONALE

TARIFE

GHID

15 USD/ZI

SERI ROMÂNEŞTI

12 USD/ZI

PLIMBĂRI CĂRUŢĂ/SANIE

7 USD/ZI

ÎNCHIRIERI BICICLETE

5 USD/ZI

PICNIC

15 USD/ZI

VIZITĂ STÂNĂ CU DEJUN

19 USD/ZI

ÎNVĂŢAREA MEŞTEŞUGURI

4 USD/ZI

ŞEZĂTOARE, CLACĂ

5 USD/ZI

Aceste tipuri de activităţi se referă la serviciile de vizitare a unor obiective
de interes turistic aflate pe întreg teritoriu, programe cultural artistice ce permit
îmbogăţirea cunoştinţelor de cultură generală, excursii tematice şi vizitele
documentare organizate pe teme profesionale etc.
Serviciile şi activităţile cu caracter recreativ includ şi ele activităţile
recreative, inclusiv odihna activă, acoperind cele mai diverse domenii,
individualizându-se în condiţiile concrete în care se desfăşoară potrivit
preocupărilor turiştilor, preferinţelor acestora, vârstei etc.
Serviciile şi activităţile turistice cu un caracter special şi pot include toate
programele menite să faciliteze un sejur cât mai agreabil şi diversificat. Prin
natura lor, asemenea servicii se adresează unor categorii determinate de
clientelă, respectiv sunt soliciate ocazional, în funcţie de preferinţele anumitor
turişti sau grupuri de turişti. Pentru exemplificare pot fi menţionate servicii
prestate pentru oamenii de afaceri (închirieri de apartamente, birouri, asigurarea
serviciilor de secretariat, traduceri etc.), servicii de organizare de congrese,
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Preferinţe

conferinţe, simpozioane etc., programe de vânătoare şi pescuit sportiv în zonele
special amenajate etc.
Serviciile şi activităţile turistice cu caracter sportiv îmbină de obicei
activităţile distractive şi includ toate manifestările sportive la care participă activ
turiştii ce practică diverse ramuri sportive, fie sporadic, fie sistematic.
.

LEGENDĂ:
1 vizitarea localităţilor şi monumentelor 23%
2 sport, drumeţii pedestre 16%
3 piscine, saună, băi 15%
4 minisejururi 12%
5 animaţie şi complexitate a activităţilor 11%
6 cunoştinţe şi experienţe unice şi exotice (pitoreşti) 7%
7 alte preferinţe 16%

20

10

1

2

3

4

5

6

7

Tipuri de
activităţi

Figura 2.3.5.Opţiunile turiştilor privind servicii complementare
Într-un clasament realizat de către colectivul de proiect în perioada
noiembrie-decembrie 2007 pentru turiştii din Gorj, se relevă activităţile preferate
în vacanţe primele poziţii fiind ocupate de vizitarea localităţilor şi
monumentelor, drumeţiilor pedestre, băile, compartimentarea sejururilor
(minisejururi) şi altele. În acest sens este prezentată situaţia opţiunilor în figura
2.3.5
În raport cu acestea, analiza întreprinsă de colectivul de studiu a scos în
evidenţă nivelul la care se află acestea în momentul actual în judeţul Gorj.
Această analiză poate fi urmărită pe o reprezentare bazată pe scala lui
Stapel în „reprezentarea nivelului serviciilor complementare prestate în turismul
din judeţul Gorj (figuranr.2.3.6.)
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3

N
iv2
el
1

0
1

2

3

4

5

6

7

-1

-2

-3

activităţi / servicii

-4

LEGENDĂ:
1 vizitarea localităţilor şi monumentelor – (2p)
2 sport, drumeţii pedestre – (2p)
3 piscine, saună, băi – (-3p)
4 minisejururi – (2p)
5 animaţie şi complexitate a activităţilor – (1p)
6 cunoştinţe şi experienţe unice şi exotice (pitoreşti) – (2p)
7 servicii speciale – (1p)
pe o scară de la -5p la +5p

Figura nr. 2.3.6. Reprezentarea nivelului serviciilor complementare
Se remarcă încă lipsuri mari în ceea ce priveşte dotările tip piscine,saună,
băi. De asemenea serviciile de animaţie şi serviciile speciale solicitate ocazional
sunt la un nivel minimal. Lipsa unei oferte diversificate în activităţile
complementare se simte în special în cazul serviciilor şi dotărilor legate de
mişcare şi sport (sport, vizite, drumeţii, cicloturism) unde aprecierea este doar de
două puncte din 5.
Din corelarea cu analiza preferinţelor se remarcă punctajul slab al
serviciilor şi infrastructurii complementare rezultând un indice al utilităţii
extrem de redus. Este necesar astfel o regândire a produsului turistic din zona
judeţului Gorj, în perspectiva evoluţiei nevoilor şi preferinţelor turiştilor în
următorii ani, pentru a-l face mai competitiv în concurenţă cu alte zone şi
produse turistice.
În acelaşi timp turiştii reclamă măsuri pentru: mai multe informaţii asupra
regiunii vizitate, o mai bună semnalizare a locurilor de popas şi a obiectivelor
de interes turistic iar în cazul vacanţelor de peste patru zile mai multă
preocupare pentru animaţie. Într-o enumerare a sugestiilor de îmbunătăţire s-au
regăsit următoarele: animaţia locală, activităţile culturale, echipamente sportive
puse la dispoziţie, servicii de ghizi turistici, monitori şi instructori sportivi,
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informaţii turistice diverse (hărţi, materiale de prezentare tipărite), servicii de
alimentaţie publică, comerţul local (suveniruri, artizanat specific local).
Nu trebuie ignorat că majoritatea turiştilor ce optează pentru sejururi în
judeţul Gorj, sunt din medii urbane, având ca principală dorinţă să facă altceva
decât în viaţa de zi cu zi. Îşi doresc noi cunoştinţe, experienţe, dezvoltarea de
noi aptitudini, deprinderi şi chiar acumularea de noi informaţii. În aceste condiţii
realizarea unui produs adaptat şi complet în raport cu cerinţele turiştilor poate fi
realizat doar prin integrarea diversă a serviciilor complementare şi o redefinire
calitativă a acestora.
E) Infrastructura şi serviciile pentru tratamente şi cure balneare
Cele mai importante servicii turistice pe intervalele de vârstă 50-60 de ani
şi peste 60 de ani sunt considerate serviciile turistice cu caracter de cure
balneare şi tratamente balneoclimaterice care sunt izvorâte din necesităţile reale
de îngrijire a sănătăţii, cât şi ca rezultat al evoluării concepţiilor despre
necesitatea tratamentelor şi curelor profilactice pentru prevenirea îmbolnăvirilor
la persoanele predispuse la anumite maladii.
Comunitatea locală ar trebui să contribuie la dezvoltarea turismului
balneomedical în regiunea judeţului Gorj ţinând cont de:
- tendinţa actuală pe plan mondial de a înlocui, în unele afecţiuni cronice,
tratamentul medicamentos cu tratamente bazate pe factori naturali de cură, mai
adecvaţi organismului uman suprasolicitat de ritmul vieţii citadine moderne;
- îmbinarea turismului propriu-zis cu turismul balnear, asigurând
turistului posibilitatea ca, în timpul concediului, să-şi îngrijească sănătatea şi să
se reconforteze, vizitând totodată şi alte localităţi sau regiuni;
- dezvoltarea balneologiei sociale, care face ca numărul celor ce
beneficiază de cure balneare, total sau parţial sponsorizate de asistenţa socială,
să fie mereu în creştere.
Perspectivele turismului balneomedical pot fi mari în zona Săcelu, la
aceasta adăugându-se zonele Ţicleni, Mătăsari şi Glogova. Cu toate acestea
singura localitate cu infrastructură de tratament şi cure balneare rămâne în
prezent Săcelu cu o bază de cazare şi tratament de capacitate mică şi nu oferă
alte servicii adiacente solicitate în programele turistice (agrement, activităţi
complementare).
Amenajările viitoare vor trebui să ţină cont de câteva aspecte obligatorii.
În acest sens, trebuie să stabilească mai întâi perimetrul de protecţie pentru
sursele de ape minerale, din întreaga zonă, la care trebuie să contribuie şi
conducerea administrativă a localităţii cât parteneri din mediul privat. În această
privinţă trebuie implicaţi ingineri geologi, climatologi, geografi s.a.
Pentru aceasta trebuie să se ţină seama de:
1.care sunt factorii ce pot produce modificarea caracterului fizic sau
chimic cât şi variaţiile debitului apelor minerale;
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2. toate lucrările care se fac în zona lacurilor, cât şi a întregului perimetru,
să fie executate cu mare grijă şi numai cu aprobarea unor cadre specializate în
domeniu, ex:ing. geologi-climatologi-geografi,etc.;
3. exploatarea raţională a apelor minerale şi a nămolului terapeutic, fără a
se ajunge la diminuarea acestora: măsuri de recuperare din alte bazine, locuri;
4 lucrări de prospecţiuni şi exploatare în alte locuri pentru rezerve în caz
de accidente naturale, provocate sau alte cauze;
5. folosirea instalaţiilor de captare şi distribuţie în perfectă stare de
funcţionare, pentru a nu modifica calitatea fizică şi chimică a substanţelor
minerale extrase;
6. urmărirea periodică a variaţiilor cantitative şi calitative a apelor
minerale;
7. analiza periodică a apelor minerale din punct de vedere fizic, chimic şi
bacteriologic;
8. combaterea colmatării lacurilor prin depuneri de maluri, pietrişuri şi
nisipuri aduse de apele de şiroire-ploi de pe versanţii despăduriţi şi erodaţi de
diverşi agenţi externi, cât şi de apele curgătoare de suprafaţă care pot modifica
compoziţia chimică a acestora cât şi a echilibrului biologic;
9. protejarea versanţilor prin împăduriri;
10. deversarea apelor de suprafaţă în alte zone pentru a nu schimba
echilibrul natural al locului, ex: şanţuri, rigole, bare de protecţie;
11. asigurarea unei flore ierboasă şi arborescentă pentru menţinerea unui
climat stabil în zona lacurilor şi a staţiunii protejând izvoarele numeroase
neexploatate în prezent;
12. plantarea de arbuşti şi arbori din specia conifere şi foioase pe versanţii
staţiunii, ce ar duce la stagnarea eroziunii solului, a alunecărilor, a prăbuşirii
unor stânci, a rupturilor de pantă şi la formarea unui microclimat normal,
permanent pentru întreaga zonă atât de vizitată de turişti autohtoni şi străini;
13. interzicerea tăierilor abuzive de arbori de pe malurile râului Blahniţa,
cât şi a iazului morii comunale, din parcurile existente sau terenurile intravilane
neconstruibile, ce posedă încă unele specii ce depăşesc 0,80 m în diametru ;
14. plantarea pe marginea drumului Săcelu-Crasna şi a străzii principale a
unor arbori ornamentali-brazi, pini, mesteacăni, etc, iar pe marginea apelorarbori de esenţă moale: salcia, plopul, animale cât şi alte specii. Toate aceste
măsuri ar duce la consolidarea solului, la schimbarea aspectului local al zonei, la
menţinerea unui climat de adăpost, la protejarea staţiunii de curenţi reci dinspre
nord, atenuează viteza vântului, menţin continuu umezeală în sol, menţin
constant un echilibru al pânzei freatice a apelor de suprafaţă şi de adâncime, nu
modifică starea apelor de fundament, combat poluarea sonoră a localităţii cât şi
a atmosferei, reţinând particulele fine de praf şi nisip şi protejează sănătatea
oamenilor şi a construcţiilor, absorb dioxidul de carbon nociv omului şi elimină
oxigenul în cantităţi mari prin procesul de fotosinteză atât de necesar omului şi
în special celor veniţi la tratament şi odihnă;
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15. Construcţiile şi amplasamentele de chioşcuri sau diverse magazine
provizorii să nu fie amplasate de cât cu aprobarea organelor abilitate judeţene,
direcţia de urbanizare şi organizarea teritoriului, fără a afecta starea izvoarelor
minerale de suprafaţă sau de fundament, interzicându-se tăierile de pe zona
drumurilor a pomilor şi arbuştilor, mai ales că în zona neconstruibilă a staţiunii,
Săcelu se află arbori seculari cu rol important în echilibru natural.
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2.4. Sisteme şi activitate turistică
2.4.1. Evoluţia activităţii turistice
Total sosiri şi înnoptări turişti în structurile de cazare turistică
Urmând tendinţa generală din economia României şi economia Gorjului a
înregistrat o tendinţă descrescătoare a activităţii după anul 1990. Turismul a
suportat unele dintre cele mai puternice deprecieri ca activitate, având în prezent
un volum la circ 30% din volumul înregistrat în anul de referinţă 1990.
Toţi indicatorii: capacitatea de cazare, turişti cazaţi, indici de utilizare a
capacităţii în funcţiune, au scăzut după anul 1992 la mai puţin de jumătate faţă
de 1990, tendinţa fiind de scădere continuă până în anul 2002. Abia după acest
an turismul a reuşit o stabilizare în judeţul Gorj, la mult timp după ce judeţele
astăzi zone turistice au reuşit acest lucru. În judeţe precum Prahova, Braşov,
Sibiu, Mureş, Suceava, Maramureş, Constanţa, Vâlcea stabilizarea circulaţiei
turistice s-a făcut simţită încă din anii 1996-1997. Întârzierea judeţului Gorj a
determinat o ieşire din piaţa turistică a României, lucru ce face mult mai dificil
demersul actual de reintegrare turistică a acestei zone în circuitele turistice
tradiţionale.
Evoluţia sosirilor turistice (1990-2000) în judeţul Gorj
Tabel 2.4.1.
Total
Evoluţie
anuală
Evoluţie
referinţă

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

174300

108005

88019

81977

73684

94900

88115

89212

92540

67320

38600

1

0,62

0,81

0,93

0,90

1,29

0,93

1,01

1,04

0,73

0,57

1

0,62

0,51

0,47

0,42

0,54

0,51

0,51

0,53

0,38

0,22

Evoluţia sosirilor turistice (2001-2006) în judeţul Gorj
Tabel 2.4.2.
Total
Evoluţie
anuală
Evoluţie
referinţă

1990

2001

2002

2003

2004

2005

2006

174300

46410

37902

36370

38578

37625

51564

1

1,2

0,82

0,95

1,03

0,98

1,37

1

0,27

0,22

0,21

0,22

0,22

0,30

Analiza evoluţiei circulaţiei turistice arată o corespondenţă aproape
perfectă între numărul de sosiri şi numărul de înnoptări ceea ce face ca
indicatorul durata medie a sejurului să se păstreze la o valoare aproape statică
pentru întreaga perioadă 1990-2006, cu valori cuprinse între 1şi 2 zile.
Situaţia de declin puternic înregistrată până în anul 2000, nu a putut fi
depăşită decât printr-o lungă perioadă de stagnare a activităţii turistice pentru
perioada 200-2005. Abia începând cu anul 2006 şi continuând cu anul 2007,
activitatea turistică a putut fi uşor revigorată pe fondul primelor încercări timide
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ale mediului de afaceri local de a dezvolta o bază turistică de cazare, alimentaţie
şi agrement în judeţul Gorj. Abia începând cu anul 2007 s-a simţit la nivelul
administraţiei locale o preocupare puternică pentru dezvoltarea şi reinventarea
turismului în Gorj. Acest lucru a fost posibil doar după stabilizarea economică
generală a judeţului după o perioadă lungă de restructurare a sectorului energetic
care a funcţionat ca frână în calea dezvoltării turismului local.
Evoluţia numărului de înnoptări turistice (1990-2000) în judeţul Gorj
Tabel 2.4.3.
1990
Total
Evoluţie
anuală
Evoluţie
referinţă

358574

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

230833 161107

155477

162754

164886

136606

145310

167618

122809

86000

1

0,64

0,69

0,96

1,04

1,01

0,83

1,06

1,15

0,73

0,70

1

0,64

0,45

0,43

0,45

0,46

0,38

0,41

0,47

0,34

0,24

Evoluţia numărului de înnoptări turistice (2001-2006) în judeţul Gorj
Tabel 2.4.4.
Total
Evoluţie
anuală
Evoluţie
referinţă

1990

2001

2002

2003

2004

2005

2006

358574

103277

104235

83648

90038

84584

98094

1

1,2

1,0

0,80

1,03

1,08

1,16

1

0,29

0,29

0,23

0,25

0,24

0,27

Interesant este faptul că deşi numărul de turişti a scăzut puternic în
perioada 1990-1998, numărul de înnoptări a suferit mai puţin Acest fenomen a
fost posibil c urmare a faptului că deşi numărul de unităţi de cazare şi
alimentaţie a scăzut continuu împreună cu nivelul calitativ al dotărilor şi
serviciilor turiştii care au sosit au petrecut mai mult timp ceea ce arată atracţia
turistică a zonei.
Anul cu cel mai mic număr de turişti care au staţionat în Gorj a fost anul
2003 când doar 36370 de turişti au înnoptat în zonă. În acelaşi timp în privinţa
numărului total de înnoptări cel mai slab an a fost de asemenea anul 2003, cu
doar 83648 înnoptări, care fac din acesta an de referinţă în privinţa pragului de
declin turistic. După acest an evoluţiile au fost pozitive.
Evoluţiile cele mai recente (2006-2007) arată o creştere mult mai rapidă a
numărului de sosiri decât numărului de înnoptări. Acest lucru se petrece pe
fondul lipsei de programe turistice complete şi de servicii complementare şi de
agrement.
Pe de altă parte turismul de tip urban-afaceri şi cel montan de week-end
sunt tot mai extinse cu o pondere mare în total. Aceste două forme de turism se
întind pe 1-2 zile iar în lipsa unor programe complexe care să completeze aceste
forme, turiştii nu vor staţiona prea mult timp în judeţul Gorj.
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fig. 2.4.1. Evoluţia circulaţiei turistice generale
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Evoluţia duratei medii a sejurului turistic (1990-2000) în judeţul Gorj
Tabel 2.4.5.
1990
Total
Evoluţie
anuală
Evoluţie
referinţă

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2,05 zile 2,13 zile 1,83 zile 1,89 zile 2,20 zile 1,73 zile 1,55 zile 1,63 zile 1,81 zile 1,83 zile 2,23 zile
1

1,04

0,86

1,03

1,16

0,79

0,90

1,05

1,11

1,01

1,22

1

1,04

0,89

0,93

1,07

0,84

0,76

0,80

0,88

0,89

1,09

Evoluţia duratei medii a sejurului turistic (2001-2006) în judeţul Gorj
Tabel 2.4.6.
1990
Total
Evoluţie
anuală
Evoluţie
referinţă
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2,22 zile

2,75 zile

2,29 zile

2,33 zile

2,25 zile

1,9 zile

1

1,0

1,24

0,83

1,02

0,97

0,84

1

1,08

1,34

1,12

1,14

1,10

0,93

2,05 zile
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Evoluţiile din regiunile cu avânt în domeniul turismului au determinat în
general indicii negativi de evoluţie ai duratei medii a sejurului din anii 20052006.
Evoluţia indicelui de utilizare a capacităţii de cazare (2001-2006)
în judeţul Gorj
Tabel 2.4.7.
U.M.
Capacitatea de cazare în
locuri-zile
funcţiune
Numărul de înnoptări
număr
Indicele de utilizare a
%
capacităţii în funcţiune

2001

2002

2003

2004

2005

2006

409 622

357 458

343 270

328 665

339 032

421004

103 277

104 235

83 648

90 038

84 584

98094

25,2

29,2

24,4

27,4

24,9

23,3

fig. 2.4.2. Evoluţia indicelui de ocupare a capacităţii de
cazare
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Cu o singură excepţie (baza de tratament Săcelu-1stea), toate structurile de
primire turistică au clasificare de 2-3 stele, corespunzătoare normelor de
clasificare europene, acestea fiind şi categoriile de clasificare cele mai solicitate
pe piaţa turistică. Întrucât gradul de ocupare este de doar 20-30% (vezi tabelul
2.4.7. şi figura 2.4.2.) şi ţinând cont de rezultatele anchetei privind nevoile
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turiştilor şi a analizelor realizate asupra calităţii serviciilor prezentate în partea
anterioară (cap. 2.3.), considerăm că principalele direcţii de dezvoltare vor trebui
să vizeze creşterea calităţii serviciilor turistice, dezvoltarea şi diversificarea
ofertei turistice şi promovarea agresivă a judeţului ca destinaţie turistică.
Acest lucru înseamnă investiţii pentru dezvoltarea resurselor umane şi a
nivelului de servire turistică în hoteluri, moteluri, vile turistice, cabane turistice
sau pensiuni.
O importantă deosebită trebuie să acorde şi cei care au construit sau
achiziţionat diverse pensiuni, cabane sau vile în judeţul Gorj. Aceştia trebuie să
înţeleagă că nu este suficient să fie doar proprietari, ci trebuie să şi investească
destul de serios pentru a oferi circuitului turistic local un plus de valoare prin
servicii de calitate.
Circulaţia turistică la nivelul Olteniei
Pentru a face o analiză realistă a evoluţiei fenomenului turistic în judeţul
Gorj, este necesară şi o comparaţie cu zona Olteniei şi evoluţia acestui fenomen
la nivel naţional.
fig. 2.4.3. Evoluţia circulaţiei turistice la nivelul Olteniei
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Statistica teritorială, 2006
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Pentru perioada de analiză 1990-2004 regiunea Oltenia a fost regiunea cu
cea mai semnificativă descreştere a capacităţii de cazare de la nivelul României,
cu mai mult de două ori comparativ cu regiunile Sud Est, Centru şi Vest ale
României şi cu mai mult de 3 ori comparativ cu regiunea Nord – Vest a ţării.
Conform Studiilor realizate de Agenţia de Dezvoltare a Regiunii de SudVest Oltenia această regiune se găsea pe locul 6 între regiunile din România în
anul 2003, an de minim al activităţii turistice în această regiune, în ceea ce
priveşte numărul de înnoptări, ca număr şi coeficient de descreştere înregistrate.
Regiunea se situa pe ultima poziţie în România, în ceea ce priveşte numărul de
sosiri în anul 2003, înregistrând şi cel mai important coeficient de descreştere
comparativ cu anul 1990.
Această analiză plasează judeţul Gorj într-un context regional ceea ce face
ca turismul să se poată dezvolta doar în plan regional prin colaborare între toate
judeţele din regiune.
Un indicator destul de important pentru reflectarea activităţii de turism la
nivelul întregii regiuni Oltenia, comparativ cu judeţul Gorj, este indicele de
utilizare netă a locurilor de cazare pentru perioada 1990-2006.
Situaţie comparativă a gradului de ocupare Gorj-Oltenia
tabel 2.4.8.
-%OLTENIA
Gorj

1990
59,8
54,1

Perioadă
1995
2000
2001 2002
2003 2004
2005 2006
49,3
42,6
44,9
45
44,4
44,5
43,8
45,6
41,3
20,7
25,2
29,2
24,4
27,4 24,9
23,3

Este evidentă căderea foarte puternică după anul 1995 a gradului de ocupare a
capacităţilor de cazare în judeţul Gorj în raport de evoluţia relativ uniformă a
acestui indicator la nivelul regiunii Oltenia. Aceasta evidenţiază în judeţul Gorj
o mult mai accentuată reducere a circulaţiei turistice chiar şi în condiţiile unei
creşteri a numărului de locuri de cazare după anul 2000. Elementul principal a
gradului redus rămâne durata redusă a sejurului pe fondul lipsei programelor
turistice, a facilităţilor complementare cazării şi a slabei promovări turistice a
judeţului.
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fig. 2.4.4. Comparaţie grad de ocupare Oltenia-Gorj
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Evoluţia circulaţiei turistice pe forme de cazare
Preferinţele turiştilor pentru formele de cazare existente este evidenţiată în
tabelele următoare (tabelul 2.4.8. şi 2.4.9.).
În judeţul Gorj sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de
cazare turistică pe tipuri de structuri de primire turistică, păstrează aceeaşi
pondere ca şi la nivel naţional.
Evoluţia numărului de sosiri în unităţile turistice
tabelul 2.4.8.

3) Numărul
turiştilor cazaţi
în unităţile de
cazare turistică
- nr. persoane -

1.
2.
3.
4.
5.

TOTAL, din care:
Hoteluri, hosteluri
Hanuri, moteluri
Popasuri,cabane
Pensiuni turistice
Vile turistice

2001

2002

2003

2004

2005

2006

46 410
38 664
1 490
3 445
2 256
550

37 902
32 177
458
2 881
1 885
501

36 370
31 974
2 019
672
1 005
700

38 578
32 858
3 629
466
1 218
380

37 625
31 694
2 165
222
3 146
290

51564
41197
4211
216
5729
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Evoluţia numărului de înnoptări în unităţile turistice
tabelul 2.4.9.

3) Numărul
înnoptărilor
unităţile de

170

6.
7.

TOTAL, din care:
Hoteluri, hosteluri
Hanuri, moteluri

2001

2002

2003

2004

2005

2006

103.277
71273
2.230

104.235
75.430
7.20

83.648
69.057
3.022

90.038
75.422
5.432

84.584
67.311
3.541

98.094
75.380
6.277
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cazare turistică 8. Popasuri,cabane
- nr. persoane - 9. Pensiuni turistice
10. Vile turistice

19.637
7.665
2.472

18.931
6.503
2.651

4.416
3.510
3.643

3.062
4.223
1.899

1.458
10.754
1.520

1.645
13.710
1.082

Se observă că ponderea cea mai mare în topul preferinţelor turiştilor o a
hotelurile şi hostelurile ca urmare a predominanţei turismului urban şi de afaceri.
Aceste tipuri de unităţi turistice se găsesc cu predilecţie in Târgu-Jiu, centru care
a înregistrat continuu, pentru întreaga perioadă de analiză, peste 60% din
circulaţia turistică a judeţului Gorj.
Cabanele şi popasurile au fost multă vreme cea de-a doua formă de cazare
ca importanţă în judeţul Gorj. Locul acestora a fost luat, treptat după anul 2003,
de către pensiuni, atât urbane cât şi rurale ca urmare atât a extinderii acestei
forme de cazare cât şi a transformării unor spaţii turistice în structuri de tip
pensiune.
Pensiunile tind să devină pentru turişti o formă mult mai interactivă de
petrecere a vacanţelor decât motelurile, vilele şi cabanele. De asemenea
preferinţele turiştilor pentru pensiunile turistice sunt legate şi de calitatea
produsului turistic pe care le oferă. Aceeaşi situaţie este reflectată atât în
evoluţia numărului de turişti cât şi în evoluţia înnoptărilor în structurile de
primire turistică. Se observă, de asemenea că, în vilele şi pensiunile turistice, cu
toate că există în număr destul de mare, sosirile nu sunt îmbucurătoare, aceeaşi
evoluţie fiind înregistrată şi în cazul înnoptărilor în structurile de primire
turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri de primire
turistică.

fig. 2.4.5. Structura sosirilor pe forme de cazare 2006

hoteluri,hosteluri
pensiuni turistice

hanuri,moteluri
vile turistice

popasuri,cabane

Ca o concluzie, situaţia critică a sosirilor şi înnoptărilor în judeţul Gorj se
datorează nepromovării judeţului ca zonă turistică, a calităţii slabe a serviciilor
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oferite precum şi slabei iniţiative a turoperatorilor în dezvoltarea şi promovarea
pe piaţa turistică a unor programe atractive.
Evoluţia circulaţiei turistice şi structura (2004-2006)
tabel 2.4.10.
GRAD DE
DURATĂ
DURATĂ
DURATĂ OCUPARE
TOTAL
MEDIE TURIŞTI INOPTĂRI MEDIE TURIŞTI INOPTĂRI MEDIE
AL
INOPTĂRI SEJUR ROMÂNI
SEJUR STRĂINI
SEJUR SPAŢIILOR
%

NUMĂR
CAMERE

NUMĂR
LOCURI

TOTAL
TURIŞTI

2004

594

1236

38587

90038

2,3 zile

36834

85549

2,3 zile

1744

4489

2,6 zile

27,4

2005

609

1288

37625

84584

2,2 zile

35391

78028

2,2 zile

2234

6556

2,9 zile

24,9

641

1352

51564

98094

1,9 zile

49371

92541

1,8 zile

2193

5553

2,5 zile

23,3

Anul

2006

În analiza evoluţiei circulaţiei turiştilor români şi străini se remarcă
aceeaşi inconstanţă şi fluctuaţii ceea ce arată lipsa unei programări turistice la
nivelul judeţului şi la nivelul individual al deţinătorilor de structuri turistice de
cazare. Programarea presupune alcătuire unei oferte turistice cu programe
(produse turistice) care pot fi consacrate şi contractarea pachetelor turistice în
prealabil cu turoperatorii de turism, în proporţie de cel puţin 40-50%. În baza
analizei potenţialului turistic şi a opiniilor turiştilor se vor constitui aceste
pachete turistice (a se vedea şi programele turistice model din partea a 4-a
Planul de dezvoltare).
Structura turiştilor după provenienţă (români-străini) este evident
disproporţionată în favoarea turiştilor autohtoni. Acest fapt pune în evidenţă
caracterul regional al turismului din Gorj. Din acest motiv este greu de presupus
o integrare turistică naţională şi internaţională în primii 3-5 ani de la lansarea
planului de dezvoltare a turismului, existând mai mult perspective de creştere a
rolului turistic al judeţului în plan regional şi intrarea pe piaţa naţională de
turism.
fig. 2.4.6.Structura circulaţiei după
provenienţă, 2006 (%)
4,3

95,7
români

străini

În anul 2004, 4,6% din turişti erau străini iar numărul de înnoptări
reprezenta 5%, în 2005 5,9% erau turişti străini cu 7,8% din numărul de
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înnoptări iar în anul 2006 doar 4,3% au fost turişti din afara României cu 5,7%
din totalul înnoptărilor în judeţul Gorj.
2.4.2. Structura circulaţiei turistice şi principalele forme de turism
practicabile
Structură sezonieră - turism estival, de iarnă, intersezon
Analizând datele pentru perioada 2005-2007 se observă că cele mai
solicitate tipuri de structuri de primire sunt hotelurile, care au un grad de
ocupare mai mic iarna dar care creşte progresiv în perioada de vară, situaţie
explicată şi prin existenţa concepţii potrivit căreia perioada concediilor cele mai
plăcute este vara, fapt care duce la accentuarea sezonalităţii, unităţile de cazare
fiind exploatate cu maximă eficienţă în perioadele de sezon şi mai puţin eficient
în perioadele de extrasezon.
Sosiri turişti pe sezoane în structuri de cazare turistică din judeţul Gorj
tabel 2.4.11.
2005
Tipuri de structuri de primire turistică

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

2079

2510

2924

3015

3376

3204

3221

5029

3126

3206

3330

2605

Hoteluri

1711

2088

2278

2471

2642

2000

1959

3782

2483

2511

2670

1987

Moteluri

25

167

210

187

180

218

284

238

177

180

173

126

-

-

-

-

-

60

84

96

20

30

-

-

Cabane turistice

27

14

-

-

36

16

55

8

10

4

11

41

Pensiuni turistice urbane

68

59

87

71

94

116

100

35

94

67

98

162

Pensiuni turistice rurale

28

6

22

56

144

220

540

405

152

188

182

152

Total judeţ
din care:

Vile turistice

2006
Tipuri de structuri de primire turistică

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.1)

4136

3317

4139

3997

4587

3878

4476

5420

4523

4941

4617

3533

Hoteluri

3084

2427

3193

2851

3418

2933

3076

3715

3429

3758

3449

2827

Moteluri

340

289

365

274

532

372

461

431

307

430

323

87

-

27

35

-

-

-

50

49

10

-

-

-

Total judeţ
din care:

Vile turistice
Cabane turistice

49

74

16

-

6

11

16

12

12

-

-

10

Pensiuni turistice urbane

265

221

173

190

82

175

151

248

221

218

222

160

Pensiuni turistice rurale

226

145

142

236

284

181

442

685

334

214

263

251

2007
Tipuri de structuri de primire turistică

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.1)

3927

4292

4556

4432

5084

4797

5637

5719

4350

Hoteluri

3048

3143

3250

3286

3680

3444

4235

4078

2910

Moteluri

52

241

255

284

422

332

309

332

385

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total judeţ
din care:

Vile turistice
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Cabane turistice

56

75

29

-

-

-

16

56

-

Pensiuni turistice urbane

138

188

179

108

216

172

224

180

184

Pensiuni turistice rurale

306

185

363

364

338

460

523

684

463

Interesant de urmărit este faptul că după sezonul de vară, a doua perioadă
de sosire a turiştilor în judeţul Gorj este perioada septembrie-noiembrie
caracterizată de un climat mai blând în această regiune decât restul teritoriul ţării
ca urmare a influenţelor submediteraneene. Peste acest fenomen se suprapun şi
sosirile în scop de afaceri sau interes de serviciu care măresc numărul de sosiri
în sezonul de toamnă.
Sezonul de iarnă prezintă un minim ca număr de sosiri, lucru ce atestă că
este nevoie de un sprijin mult mai mare pentru dezvoltarea turismului montan
pentru sporturi de iarnă în judeţul Gorj. Această formă de turism va trebui să
treacă de la statutul de turism de week-end la cel de turism permanent.
În ceea ce priveşte numărul de înnoptări în Gorj situaţia se prezintă pe
sezoane în mod asemănător situaţiei sosirilor turistice. Dacă diferenţele nu sunt
mari între sezonul de vară şi ce de iarnă, în cazul sosirilor, aceste diferenţe sunt
mult mai accentuate în cazul numărului de înnoptări (tabel 2.4.12.). Astfel
numărul înnoptărilor în luna august, ca maxim al sezonului de vară, este de 2,5 –
3 ori mai mare decât în luna ianuarie, ca lună etalon pentru sezonul de iarnă.
Acest fenomen duce la o durată medie a sejurului de 1 zi pentru sezonul de
iarnă, crescând pentru cel de vară la 3 zile durată medie.
Înnoptări turişti pe sezoane în structuri de cazare turistică din judeţul
Gorj
tabel 2.4.12.
Tipuri de structuri de primire turistică

2005
ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

4325

4872

6148

6348

6216

8266

10931

13765

5832

6227

6305

5349

Hoteluri

3406

4064

5305

5440

4997

4782

7306

9880

4311

4492

4684

3644

Moteluri

430

362

316

314

271

476

337

436

319

297

295

217

Total judeţ
din care:

Vile turistice

-

-

-

-

-

1440

526

1344

200

300

-

-

Cabane turistice

54

14

-

-

36

36

116

240

50

124

18

100

Pensiuni turistice urbane

107

107

91

108

179

200

116

85

124

68

386

526

Pensiuni turistice rurale

38

6

34

96

203

455

1941

1072

238

337

413

480

Tipuri de structuri de primire turistică

2006
ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.1)

6387

5208

6772

6200

7228

7174

13341

15999

8483

8010

8006

5286

Hoteluri

4032

3366

4740

4201

4971

5295

9184

10479

5762

6023

5951

4199

Moteluri

464

399

492

395

700

477

816

728

545

695

479

87

-

270

350

-

-

-

900

882

180

-

-

-

427

148

22

-

60

100

434

264

360

-

-

30

Total judeţ
din care:

Vile turistice
Cabane turistice
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Pensiuni turistice urbane

645

361

497

450

302

565

391

1223

613

474

624

180

Pensiuni turistice rurale

464

304

262

412

694

358

1166

1781

646

321

446

531

2007

Tipuri de structuri de primire turistică

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.1)

5863

6988

6441

7304

8152

9795

12492

14909

8103

Hoteluri

4170

5015

4353

5573

5794

7475

9709

11425

5983

Moteluri

52

435

319

461

538

548

409

697

609

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cabane turistice

112

150

72

-

-

-

23

280

-

Pensiuni turistice urbane

218

272

250

180

373

271

350

269

311

Pensiuni turistice rurale

944

596

899

614

847

947

1519

1679

632

Total judeţ
din care:

Vile turistice

Evoluţia sosirilor şi a înnoptărilor turiştilor în structurile de primire
turistică pe tipuri de structuri de primire turistică arată că numărul înnoptărilor în
structurile de primire de tip hotel se detaşează net de celelalte tipuri de structuri,
dar se observă şi că numărul înnoptărilor în acest tip de unităţi de cazare şi
ponderea din total au crescut de la an la an (august 2005-august2007) situaţie
care poate fi explicată prin cerinţa turiştilor de a primi calitate şi servicii
complete.
Aspecte interesante sunt desprinse şi din analiza indicelui de utilizare netă
a spaţiilor de cazare la nivelul judeţului. Acest indice oscilează în limite destul
de largi de circa 15-20% ceea ce evidenţiază fluctuaţii mari între sezonul de vară
şi cel de iarnă.
Indicele de utilizare netă a spaţiilor de cazare în judeţul Gorj
Tabel 2.4.13.
2005
%
Total judeţ

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

18,0

22,5

26,8

28,6

22,6

23,7

29,3

38,7

17,2

22,8

25,3

20,0

2006
%
Total judeţ

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec. 1)

20,7

18,6

20,8

20,5

19,5

19,5

33,4

39,9

22,8

23,0

23,8

17,6

2007
%
Total judeţ
1)

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.1)

19,3

23,3

20,2

24,1

22,6

27,8

30,8

38,1

22,4

Date provizorii

Lunile de iarnă sunt cele care generează cele mai mari cheltuieli ce
asigurarea facilităţilor şi serviciilor turistice. În aceste condiţii, gradul de
ocupare de doar 18-22% duce la o slabă rentabilitate a turismului de iarnă şi
preţuri mari pentru turişti. Sezonul de vară atinge şi praguri medii lunare de 39%
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(august 2006) aspect ce asigură pentru zona Gorjului perspective mari în
turismul estival.
Toate aceste date reflectă preferinţa turiştilor pentru sezonul cald. Această
situaţie este determinată şi de faptul că staţiunea balneomedicală Săcelu este
căutată îndeosebi vara, aici înregistrându-se cele mai mari durate medii ale
sejurului, de 11-12 zile. Muntele, cu toate că este o atracţie favorabilă zonei
Gorjului rămâne un deziderat, datorită slabei dotări şi a slabei oferte de servicii,
care dacă vara sunt procurate cu mai multă uşurinţă, iarna necesită un efort
deosebit din partea turistului, acesta evitându-le pe cât se poate.
Turism urban, balnear şi montan
Dacă se urmăreşte ponderea sosirilor şi înnoptărilor în structurile de
primire turistică urbane, balneare şi montane (tabele 2.4.14.;2.4.15.;2.4.16.),
pentru perioada 2004-2006, se observă ponderea disproporţionată a turismului
urban faţă de celelalte forme de turism. Turismul urban este constituit în esenţă
din două tipuri de orientări turistice: turismul cultural şi turismul de afaceri.
Turismul cultural se practică cu stabilirea unui centru de cazare în Târgu-Jiu şi
realizarea de trasee turistice în zona Gorjului.
Evidenţa turismului în anul 2004
Tabel 2.1.14.
Localitatea
BAIA
FIER

Număr
camere

Număr
locuri

Total
turişti

Total
înnoptări

Durată
medie
sejur

Turişti
români

Înnoptări

Durată
medie
sejur

Turişti
străini

Înnoptări

Durată
medie
sejur

Grad de
ocupare
al
spaţiilor
%

DE
39

79

659

1113

1,7 zile

653

1105

1,7 zile

6

8

1,3 zile

3,9

MOTRU

15

32

849

1139

1,3 zile

811

1098

1,4 zile

38

41

1,1 zile

9,8

NOVACI

23

54

338

619

1,8 zile

336

616

1,8 zile

2

3

1,5 zile

3,1

PADES

14

34

70

222

3,2 zile

70

222

3,2 zile

0

0

0 zile

1,8

9

15

6

6

1,0 zile

6

6

1,0 zile

0

0

0 zile

0,1

PESTISANI
POLOVRAGI

9

18

21

68

3,2 zile

21

68

3,2 zile

0

0

0 zile

1,0

63

113

598

5504

598

5504

0

0 zile

13,3

114

230

1892

20371

1892

20371

9,2 zile
10,8
zile

0

SACELU
TIRGU
CARBUNESTI

9,2 zile
10,8
zile

0

0

0 zile

24,3

17

43

155

222

1,4 zile

155

222

1,4 zile

0

0

0 zile

1,4

TIRGU JIU

27,8

ROVINARI

281

598

33981

60723

1,8 zile

32283

56286

1,7 zile

1698

4437

2,6 zile

TISMANA

5

10

3

9

3,0 zile

3

9

3,0 zile

0

0

0 zile

2,5

TURCENI
Total turism
urban
Total turism
montan
Total turism
balnear

5

10

6

42

7,0 zile

6

42

7,0 zile

0

0

0 zile

11,5

381

796

35598

67630

1,9 zile

33853

63152

1,9 zile

1736

4478

2,6 zile

23,3

99

210

1097

2037

1089

2026

11

1,4 zile

2,7

230

1892

20371

1892

20371

0

0

1236

38587

90038

36834

85549

1744

4489

0 zile
2,6
zile

24,3

594

1,9 zile
10,8
zile
2,3
zile

8

114

1,9 zile
10,8
zile
2,3
zile

Total general

Turism urban: Tg-Jiu, Motru, Rovinari, Tg-Cărbuneşti, Turceni.
Turism montan: Baia de Fier, Novaci, Padeş, Peştişani, Polovragi, Tismana.
Turism balnear: Săcelu.
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Evidenţa turismului în anul 2005
Tabel 2.1.15.
Număr
camere

Localitatea

Număr
locuri

Total
turişti

Total
înnoptări

Durată
medie
sejur

Turişti
români

Înnoptări

Durată
medie
sejur

Turişti
străini

Durată
medie
sejur

Înnoptări

Grad de
ocupare
al
spaţiilor
%

BAIA DE FIER

66

151

669

1428

2,1 zile

664

1423

2,1 zile

5

5

1,0 zile

2,6

MOTRU

14

32

679

996

1,5 zile

664

976

1,5 zile

15

20

1,3 zile

8,5

NOVACI

45

93

1308

2807

2,1 zile

1267

2739

2,2 zile

41

68

1,7 zile

8,3

PADES

12

26

208

442

2,1 zile

208

442

2,1 zile

0

0

0 zile

4,7

9

18

187

441

2,4 zile

187

441

2,4 zile

0

0

0 zile

6,7

PESTISANI
POLOVRAGI

10

21

1446

2439

1,7 zile

1331

2193

1,6 zile

115

246

2,1 zile

31,8

SACELU

104

222

1127

13598

12,1 zile

1127

13598

12,1 zile

0

0

0 zile

16,8

TIRGU JIU

337

701

31954

61944

1,9 zile

29896

55727

1,9 zile

2058

6217

3,0 zile

24,2

12

24

47

489

10,4 zile

47

489

10,4 zile

0

0

0 zile

5,6

351

733

32633

62940

1,9 zile

30560

56703

1,9 zile

2073

6237

3,0 zile

23,5

154

333

3865

8046

2,1 zile

3704

7727

2,1 zile

261

319

1,2 zile

9,9

TISMANA
Total
turism
urban
Total
turism
montan
Total
turism
balnear
Total general

104

222

1127

13598

12,1 zile

1127

13598

12,1 zile

0

0

0 zile

16,8

609

1288

37625

84584

2,2 zile

35391

78028

2,2 zile

2234

6556

2,9 zile

24,9

Turism urban: Tg-Jiu, Motru.
Turism montan: Baia de Fier, Novaci, Padeş, Peştişani, Polovragi, Tismana.
Turism balnear: Săcelu.

Evidenţa turismului în anul 2006
Tabel 2.1.16.
Număr
camere

Localitatea

Număr
locuri

ARCANI - RUNCU

19

41

BAIA DE FIER

24

54

BUMBESTI-JIU

10

20

MOTRU

15

32

NOVACI

69

152

PADES

Total
turişti

650

Total
înnoptări

Durată
medie
sejur

760

1,2 zile

575

899

1,6 zile

1581

1581

1,0 zile

778

2631

3,4 zile

3531

8526

2,4 zile

Turişti
români

612

Înnoptări

Durată
medie
sejur

Turişti
străin
i

Grad de
ocupare
al
spaţiilor
%

Durată
medie
sejur

Înnoptări

674

1,1 zile

38

86

2,2 zile

5,1

575

899

1,6 zile

0

0

0 zile

4,6

1580

1580

1,0 zile

1

1

1,0 zile

21,7

750

2561

3,4 zile

28

70

2,5 zile

22,5

3521

8504

2,4 zile

10

22

2,2 zile

15,4

11

27

78

488

6,2 zile

78

488

6,2 zile

0

0

0 zile

5,0

PESTISANI

9

17

765

1727

2,2 zile

764

1726

2,3 zile

1

1

1,0 zile

27,8

POLOVRAGI

10

22

2026

3390

1,7 zile

1927

3244

99

146

1,5 zile

42,2

SACELU

101

220

1222

14881

12,2 zile

1222

14881

1,7 zile
12,2
zile

0

0

0 zile

18,5

TIRGU JIU

368

757

40313

62973

1,6 zile

38297

57746

1,5 zile

2016

5227

2,6 zile

22,8

TISMANA

5

10

45

238

5,2 zile

45

238

5,3 zile

0

0

0 zile

6,5

Total turism urban

393

809

42672

67185

1,6 zile

40627

61887

1,5 zile

2045

5298

2,6 zile

22,7

Total turism montan

147

323

7670

16028

2,1 zile

7522

15773

148

255

1,7 zile

19,9

Total turism balnear

101

220

1222

14881

12,2 zile

1222

14881

2,1 zile
12,2
zile

0

0

0 zile

18,5

Total general

641

1352

51564

98094

1,9 zile

49371

92541

1,8 zile

2193

5553

2,5 zile

23,3

Turism urban: Tg-Jiu, Motru, Bumbeşti-Jiu.
Turism montan: Arcani-Runcu, Baia de Fier, Novaci, Padeş, Peştişani, Polovragi, Tismana.
Turism balnear: Săcelu.
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Din analiza acestor datelor, rezultă că cea mai mare pondere în turismul
din judeţul Gorj o are turismul practicat în municipiul Tg-Jiu, de peste 65% din
totalul sosirilor şi înnoptărilor, pondere datorată în special turismului de afaceri
(inclusiv deplasări în interes de serviciu) şi turismului cultural. Turismul urban
este completat în municipiul Motru şi oraşele Bumbeşti-Jiu, Rovinari şi Turceni,
centre industriale cu atracţie pentru turismul de afaceri.
Turismul urban este urmat apoi de turismul montan şi cel rural cu circa
25% din totalul circulaţiei turistice. Turismul balneoclimateric, localizat în
prezent doar în staţiunea Săcelu nu mai acoperă decât 5% din turismul în Gorj
fiind necesare măsuri radicale pentru modernizarea staţiunii şi dezvoltarea altor
centre în aria colinară (Ţicleni, Mătăsari, Glogova), cu resurse pentru această
activitate.
În acest cea mai mare pondere în activitatea de turism a judeţului Gorj o
au turismul de afaceri, cultural şi turismul montan.
Se impune promovarea mult mai activă a turismului cultural, dezvoltat în
jurul brand-ului turistic „Constantin Brâncuşi” şi în al doilea rând turismului
rural. Aceste două forme de turism sunt exploatabile în condiţii de eficienţă
economică. Dezvoltarea turismului de afaceri impune investiţii foarte mari în
facilităţi şi crearea unei pieţe a târgurilor, conferinţelor, întâlnirilor de afaceri,
aspecte pe care judeţul Gorj nu le poate susţine într-o primă etapă a dezvoltării.
Programe turistice pentru odihnă, recreere, vacanţe, vizite, vânătoare şi
pescuit ca parte a turismului sportiv şi ecologic sunt alternative pe termen mediu
complementare celor două propuneri de bază.
Pentru că se consideră că Staţiunea Băile Săcelu deţine o cantitate
importantă de ape minerale, benefice organismului, ar fi necesar a se acorda o
importanţă mai mare acestei forme de turism care la nivel naţional deţine
ponderi importante (14%) din total venituri provenite din turism. Ţinând cont de
scăderea puternică a interesului turistic faţă de staţiunile balneare şi concurenţa
în regiune dată de staţiuni cu renume şi bază cazare de tratament mult mai
dezvoltate (Govora, Călimăneşti, Olăneşti - jud.Vîlcea; Bala - jud. Mehedinţi;
Herculane - jud. Caraş-Severin) se recomandă dezvoltarea staţiunilor balneare şi
către programe de agrement mult mai atractive (bazine înot, parcuri acvatice) şi
solicitate de un segment mai mare de turişti precum şi de toate categoriile de
vârstă
Turismul şi circulaţia turistică internaţională
Referitor la turismul internaţional, se poate spune că acesta a fost afectat la
nivel naţional de imaginea propagată de unele mijloace mass-media din
străinătate, de necorelarea calităţii serviciilor cu tarifele practicate, precum şi de
insuficienta promovare a Olteniei, a judeţului Gorj, ca destinaţie turistică, pe
pieţele externe.
Pe de altă parte judeţul Gorj nu a făcut parte niciodată din oferta pentru
„export” a turismului din România, în lipsa unei promovări specifice cu oferta
178

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI GORJ

tradiţională. Circulaţia internaţională a judeţului Gorj, cuprinzând fluxurile
turistice înspre şi dinspre această zonă, are un caracter deficitar, rezultat din
faptul că numărul turiştilor români din zonă, care călătoresc în afara ţării îl
depăşeşte foarte mult pe cel al turiştilor străini care ne vizitează.
Pentru raţiuni care ţin, în principal, de calitatea serviciilor turistice oferite
şi lipsa cu desăvârşire a unor programe turistice specifice judeţului, călătoriile
vizitatorilor străini în judeţul Gorj nu au cunoscut niciodată valori mari fiind
principalul motiv al deficitului circulaţiei turistice internaţionale din zonă.
În raport cu anul 1991 când în judeţul Gorj au fost înregistraţi oficial 941
turişti străini, în anul 2006 au fost prezenţi în Gorj 2193 turişti din afara ţării. Pe
parcursul întregii perioade fluxurile turistice nu au depăşit un număr de peste
3000 de turişti străini anual
Principalele ţări emitente de turişti pentru zona judeţului Gorj, în anii
2005-2006 sunt prezentate pentru turismul urban în tabelul 2.4.17., iar pentru
turismul submontan în tabelul 2.4.18. Se remarcă predilect turiştii din spaţiul
Europei centrale de origine germanică, cei din Europa Centrală (Franţa şi
Belgia, Olanda), turiştii meridionali din Spania şi Italia şi cei din zona
Balcanilor. În afara Europei se evidenţiază, ca state emitente de turişti, SUA,
Israel şi Japonia.
Circulaţia internaţională în turismul urban
tabelul 2.4.17.
CENTRUL TURISTIC

TOTAL
TARA

TIRGU JIU
sosiri
2005

înnoptări

2006

2005

sosiri

MOTRU

înnoptări

sosiri

BUMBESTI-JIU

înnoptări

sosiri

înnoptări

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

TOTAL

2193

5553

2058

2016

6217

5227

15

28

20

70

-

1

Albania

3

7

7

3

37

7

-

Austria

71

131

50

68

153

120

1

2

Belarus

2

2

2

-

2

-

Belgia
Bosnia
si
Herzegovina

66

181

30

61

65

163

4

10

12

4

21

10

Bulgaria

86

288

84

79

216

274

2

6

1

1

Cipru

4

4

2

4

3

4

Croatia

15

185

1

15

1

185

Danemarca

6

11

36

6

105

11

Elvetia

14

18

1

14

1

18

Federatia Rusa

13

29

1

7

2

17

Finlanda
Fosta
Rep.Iugoslava
Macedonia

1

1

4

1

4

1

7

9

15

7

262

9

Franta

181

356

272

150

478

314

Germania

251

477

183

236

535

455

Grecia

27

174

39

24

113

165

Irlanda

3

14

33

3

70

14

671

1813

519

637

1617

1738

3

15

1

3

10

15

Italia
Letonia

11

18

11

45

1

2005 2006
-

1

1
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Luxemburg

4

7

2

Malta

4

5

1

Norvegia

5

6

7

1

5

6

Olanda

46

226

50

46

154

226

Polonia

50

198

100

42

173

188

Portugalia

4

5

2

2

2

3

Regatul Unit
Republica
Ceha
Republica
Moldova

74

195

43

58

71

140

31

58

25

25

63

52

9

21

49

9

256

21

Serbia

63

81

36

63

285

81

Slovacia

8

8

Slovenia

9

12

64

6

453

9

Spania

32

60

33

28

84

56

Suedia

39

118

25

37

94

116

2

2

Turcia

63

85

90

62

310

84

1

1

Ucraina

23

146

7

14

25

136

50

85

19

50

58

85

3

3

8

3

10

3

Egipt
Republica
Africa de Sud
Alte tari din
Africa

3

3

1

1

1

1

1

1

5

9

1

5

5

9

Canada

20

32

5

17

7

17

3

15

Cuba

1

1

1

116

293

99

109

230

283

3

6

2

10

2

10

4

10

Ungaria
Alte tari
Europa

S.U.A.
Alte tari
America
Sud

8

8
1

1

din
3

3

1

din
de
6

18

China

10

10

6

18

Coreea de Sud

8

8

India

5

11

Iran

2

2

Israel

24

25

69

13

133

14

Japonia

37

66

15

37

46

66

Liban
Republica
Araba Siriana

7

14

1

7

3

14

1

1

1

1

2

Thailanda
Alte tari
Asia

1

3

4

15

4

4

5

7

8
1

8

4
2

2

1

1

3

din

Australia
Tari si teritorii
nespecificate

9

4

26

15

4
2

4

5

2

7

Circulaţia internaţională în turismul submontan
tabelul 2.4.17.
CENTRE TURISTICE MONTANE

TOTAL

NOVACI-BAIA DE FIER*

TARA
sosiri
TOTAL

înnoptări
2006

2005

2193

5553

46

Albania

3

7

Austria

71

131

180

sosiri

2005 2006 2005

3

ARCANI-RUNCU

înnoptări

sosiri

PESTISANI

înnoptări

sosiri

POLOVRAGI

înnoptări

sosiri

înnoptări

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
10

73
3

22

-

38
1

-

86
1

-

1

-

1

115

99
2

2005 2006
246

146
4
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Belgia
Bosnia
Herzegovina

66

181

4

10

Bulgaria

86

288

Cipru

4

4

Croatia

15

185

Danemarca

6

11

Elvetia

14

18

Federatia Rusa

13

29

Finlanda
Fosta
Rep.Iugoslava
Macedonia

1

1

7

2

6

13

12

12

3

6

2

32

7

14

9

23

5

14

11

22

6

12

7

9

Franta

181

356

1

1

1

2

7

17

38

23

44

23

Germania

251

477

2

2

2

2

5

10

6

8

9

10

Grecia

27

174

3

9

Irlanda

3

14

671

1813

Letonia

3

15

Luxemburg

4

7

Italia

3

2

2

2

3

6

17

18

Malta

4
12

46

226

2

2

5

50

198

7

12

3

Portugalia

4

5

Regatul Unit

74

195

Republica Ceha
Republica
Moldova

31

58

9

21

Serbia

63

81

Slovacia

8

8

9

12

Spania

32

60

Suedia

39

118

Turcia

63

85

Ucraina

23

146

Ungaria
Alte
tari
Europa

50

85

3

3

3

3

1

1

5

9

Egipt
Republica
de Sud

1

39

3

Polonia

2

4
7

2

Olanda

Slovenia

12

2

9

14
8

9

10

2
1

1

1

15

54

6

6

3
9

15

4

8

2

3

3
2

3

9

9

4

4

din

Africa

Alte tari din Africa
Canada

20

32

S.U.A.
Alte
tari
din
America de Sud

116

293

6

18

China

10

10

Coreea de Sud

8

8

India

5

11

Iran

2

2

Israel

24

25

Japonia

37

66

Liban
Republica Araba
Siriana

7

14

1

1

Thailanda

1

3

Alte tari din Asia

4

15

1
2

1
2

6

11

6

181
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Australia
Tari si teritori
nespecificate

4

4

5

7

*pentru 2006 nu sunt contabilizaţi turiştii din Baia de Fier

Ca o concluzie generală, luând ca bază de calcul anul 1990, se constată că
în activitatea turistică s-a produs o reducere puternică a numărului de turişti,
cauzele ce au determinat această scădere importantă fiind: scoaterea provizorie
din circuitul turistic a unor capacităţi de cazare ca urmare a lucrărilor de
modernizare (cabana şi motel Peştera Muierilor – Baia de Fier), transformarea
unor hoteluri şi a altor tipuri de unităţi în spaţii cu alte destinaţii (Hotel Gorj aripa estică, motel-han „Novaci”), în urma vânzării acestora ca active sau a
cuprinderii lor în diferite forme de asociere, dezafectarea unor capacităţi de
primire aflate în stare foarte avansată de uzură (popas turistic Tismana, camping
Bucium-Sohodol), ca urmare a lipsei fondurilor pentru reparaţii; predarea unor
capacităţi de primire unor instituţii care, neavând ca obiect de activitate
turismul, nu le-au mai introdus în circuitul turistic (han Drăgoieni) etc.
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Partea a 3-a
Abordări şi strategie turistică
3.1. Tendinţe de evoluţie ale turismului
Studii de specialitate la nivel naţional au identificat principalele tendinţe
ce se înregistrează în domeniul turismului, până în prezent şi care se vor
amplifica în perspectiva anilor 2020, în ceea ce priveşte cererea şi oferta
turistică. Printre cele mai semnificative aspecte, pot fi menţionate următoarele:
- un număr mereu crescând de turişti doresc să-şi satisfacă hobby-urile şi
interesele lor speciale, bazate pe natură, locuri istorice, activităţi economice şi
interese profesionale;
- turismul etnic, reprezentat de cei ce doresc să-şi viziteze locurile unde sau născut ei sau strămoşii lor este în creştere; o latură aparte o formează turismul
religios format din persoanele care, prin pelerinaje, vizitează locuri sfinte, legate
de convingerile lor religioase;
- creşte cererea pentru noi destinaţii, cu repercusiuni benefice dezvoltării
de noi zone sau asupra îmbunătăţirii şi extinderii celor existente;
- sporeşte preocuparea pentru menţinerea sau ameliorarea stării de sănătate
şi, în acest fel, stimulează dezvoltarea staţiunilor balneare, climaterice şi
centrelor de tratament; hotelurile clasice din staţiuni încep să se adapteze la noile
orientări ale cererii, incluzând facilităţi şi unităţi pentru gimnastică, fitness, alte
tratamente şi proceduri netradiţionale etc., crescând interesul solicitanţilor;
- se constată o tendinţă de sporire a numărului de vacanţe de durată mai
scurtă, aceasta permiţând dezvoltarea mai multor destinaţii turistice, iar pentru
satisfacerea cererii, ocazia de a oferi facilităţi şi activităţi pentru turişti, în toate
anotimpurile;
- creşte numărul persoanelor de vârsta a III-a care sunt mai active şi
dornice de călătorii, fără să se înregistreze reduceri la numărul de persoane de
vârsta medie sau din rândul populaţiei tinere; în paralel, persoanele handicapate
călătoresc într-un număr crescând, fapt ce determină adaptarea serviciilor şi
utilităţilor pentru necesităţile acestui segment de clientelă;
- turiştii devin mai experimentaţi şi sofisticaţi şi aşteaptă atracţii de bună
calitate, utilităţi şi servicii pe măsură şi tarife /preţuri adecvate calităţii în
călătoriile lor;
- călătoriile de afaceri sau pentru congrese, conferinţe, reuniuni etc.
continuă să se dezvolte, aducând beneficii tot mai mari organizatorilor; multe
persoane care participă la astfel de acţiuni sunt în acelaşi timp şi turişti "de
vacanţă" care doresc să cunoască zona pe care o vizitează;
- sporeşte numărul turiştilor care sunt preocupaţi de problemele de mediu
natural sau social şi, prin urmare, cresc căutările unor destinaţii foarte puţin
poluate şi fără probleme de mediu sau de natură socială; ca urmare a acestor
orientări, foarte multe destinaţii sunt preocupate în adoptarea unor programe de
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dezvoltare şi doresc să încurajeze turismul de bună calitate, care evită
problemele de mediu sau de natură socială, optimizându-se şi beneficiile
economice;
- turismul utilizează într-o măsură tot mai mare, tehnologia modernă în
domenii ca servicii de rezervare sau marketing; în ultima perioadă Internet-ul a
devenit un mijloc tot mai important de informare şi marketing.
3.2. Analiza aşteptărilor turiştilor şi a cerinţelor deţinătorilor de unităţi de
cazare turistică
În urma sondajului de opinie efectuat asupra unor eşantioane
reprezentative de turişti, localnici şi specialişti, informaţiile culese, sintetizate şi
interpretate, scot în evidenţă o serie de aspecte, care se vor lua în mod obiectiv
în considerare pentru stabilirea priorităţilor din turism în judeţul Gorj:
A) Răspunsurile turiştilor intervievaţi se regăsesc, centralizat, în
tabelul următor:
Sinteza informaţiilor culese prin chestionarul aplicat turiştilor din
judeţul Gorj
Intrebarea

Varianta

Nr.
Total
respondenti eşantion

1. În ce categoriie de
turişti vă încadraţi?

1. turişti romăni
2. turişti străini

181
19

200

2. De câte ori aţi
vizitat judeţul Gorj?

1. prima oară
2. de două ori
3. de mai multe ori
1. mass-media
2. agenţiile de turism, târguri de turism
3. internet
4. pliante şi cataloage
5. relatări ale prietenilor şi rudelor
6. altele
1. calitatea factorilor de mediu
2. obiceiuri şi tradiţii specifice zonei
3. frumuseţea peisajului
4. liniştea şi calmul
5. istoria zonei
6. preţurile accesibile în comparaţie cu alte zone
7. alte motive
1. o zi
2. în weekend
3. 3-6 zile
4. peste 6 zile

60
84
56
34
69
53
21
20
3
20
27
32
4
7
1
109
67
52
72
9

200

3. Cărora dintre
următoarele surse de
informare le datoraţi
cunoaşterea acestui
judeţ?
4. Care sunt motivele
pentru care aţi ales
ca destinaţie turistică
judeţul Gorj?

5. Pe ce perioadă se
întinde de obicei
sejurul
dumneavoastră
în
judeţul Gorj?

184

200

200

200
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6. Consideraţi că
potenţialul turistic al
judeţului Gorj este
suficient pus In
valoare?

1. da

7

2. nu

193

1. foarte proaste
2. satisfăcătoare
3. bune
4. foarte bune
8. Cum apreciaţi 1. în totalitate nesatisfăcător
comportamentul
2. indiferent
angajaţilor
din 3. satisfăcător
sectorul turistic din
4. în totalitate satisfăcător

28
63
88
21
33
59
84
24

9. Consideraţi că
angajaţii din sectorul
turistic din judeţul
Gorj au nevoie de o
pregătire
suplimentară
adecvată posturilor
ocupate în prezent?

1.da

186

2. nu

14

10. Cum consideraţi
tarifele practicate în
judeţul Gorj, în comparaţie cu serviciile
oferite în cadrul
unităţilor de cazare?
11. În ce măsură
sunteţi deranjat de
efectele poluării datorate comportamentului necorespunzător al turiştilor?

1. mari
2. acceptabile
3. mici
4. foarte mici

76
89
19
16

200

1. foarte mult
2. mult
3. indiferent
4. puţin
5. deloc

11
17
21
98
53

200

5
34
7
75
79
6
9
6
86
93
1
7
12
98
118
18
26
23
97
36

200

7. Cum apreciaţi
calitatea serviciilor
de cazare oferite în
judeţul Gorj?

judeţul Gorj?

1. Şcoala

12. Cine credeţi că ar
trebui să se implice
mai mult în educarea
ecologică
a
turiştilor?

2. Familia

3. Mass-media

4. ONG-urile

Neimportant
Puţin important
Indiferent
Important
Foarte important
Neimportant
Puţin important
Indiferent
Important
Foarte important
Neimportant
Puţin important
Indiferent
Important
Foarte important
Neimportant
Puţin important
Indiferent
Important
Foarte important

200

200

200

200

200

200

200
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5. Agenţiile de turism

6. A.N.T.R.E.C.

7. Administraţia
locală

publică

8. Altele

1.Structuri
de
cazare
(calitatea serviciilor oferite)
13.
Exprimaţi-vă
gradul de satisfacţie
în
legătură
cu
următoarele aspecte
care caracterizează
destinaţiile turistice
din judeţului Gorj pe
care le-ati vizitat:

2. Unităţi de alimentaţie
publică

3. Unităţi de agrement

4. Facilităţi de tratament şi
SPA-uri

5. Servicii auxiliare oferite
turiştilor

6.
Atitudinea
şi
comportamentul prestatorilor
de servicii turistice

7.
Nivelul
pregătirii
angajaţilor din judeţul Gorj

186

Neimportant
Puţin important
Indiferent
Important
Foarte important
Neimportant
Puţin important
Indiferent
Important
Foarte important
Neimportant
Puţin important
Indiferent
Important
Foarte important
Neimportant
Puţin important
Indiferent
Important
Foarte important
Foarte nemulţumit
Nemulţumit
Indiferent
Mulţumit
Foarte mulţumit
Foarte nemulţumit
Nemulţumit
Indiferent
Mulţumit
Foarte mulţumit
Foarte nemulţumit
Nemulţumit
Indiferent
Mulţumit
Foarte mulţumit
Foarte nemulţumit
Nemulţumit
Indiferent
Mulţumit
Foarte mulţumit
Foarte nemulţumit
Nemulţumit
Indiferent
Mulţumit
Foarte mulţumit
Foarte nemulţumit
Nemulţumit
Indiferent
Mulţumit
Foarte mulţumit
Foarte nemulţumit
Nemulţumit
Indiferent

1
3
9
90
97
2
4
1
102
109
1
2
2
97
98
2
1
1
99
97
8
12
34
90
56
56
46
2
82
18
42
29
4
83
42
42
41
2
66
59
59
67
35
20
19
7
11
1
90
91
1
2
1

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200
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14. Menţionaţi ce
anume v-a plăcut în
mod deosebit în
judeţul Gorj

15. Menţionaţi ce
anume nu v-a plăcut
în în judeţul Gorj
16. Intenţionaţi să
reveniţi în judeţul
Gorj?

Mulţumit
Foarte mulţumit
8.
Organizarea
unor Foarte nemulţumit
evenimente speciale
Nemulţumit
Indiferent
Mulţumit
Foarte mulţumit
9. Părerea generală despre Foarte nemulţumit
şederea în judeţul Gorj
Nemulţumit
Indiferent
Mulţumit
Foarte mulţumit
Ansamblul sculptural „Brâncuşi”
Zona Rânca
Zona Baia de Fier-Peştera Muierilor
Zona Runcu-Cheile Sohodolului
Zona Tismana
Zona Polovragi
Zona Lainici
Alte zone
Căile de acces
Lipsa investiţiilor
Exploatarea insuficientă a potenţialului turistic
Altele
1. Da. De ce?
2. Nu. De ce?

102
94
9
57
62
42
30
3
5
2
104
86
109
43
31
7
5
2
2
1
134
32
25
9
163
37

200

200

200

200

200

DATE DE IDENTIFICARE
SEX
VÂRSTĂ

SITUAŢIE
FAMILIALĂ
VENITUL LUNAR
PE FAMILIE

FEMININ
MASCULIN
Până la 20 de ani
Între 21- 30 de ani
Între 31-40 de ani
Între 41-50 de ani
Între 51-60 de ani
Peste 60 de ani
CĂSĂTORIT
NECĂSĂTORIT
SUB 440 RON
ÎNTRE 440 – 1000 RON
PESTE 1000 RON

CU COPII
FĂRĂ COPII

102
98
56
51
42
32
14
5
103
38
59
22
45
133

200
200

200
200

După culegerea acestor informaţii se pot trage câteva concluzii importante
referitoare la turiştii care vin în Gorj:
majoritatea turiştilor sunt români, numărul cetăţenilor străini care
vin pentru turism în această zonă fiind destul de mic;
este de reţinut că, în general, cei care vin în Gorj, au tendinţa de a se
reîntoarce;
deşi mass-media şi internetul sunt mijloace importante de a
comunica mesajele care să facă turismul gorjean cunoscut
187
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-

-

-

-

potenţialilor turişti, agenţiile de turism îşi menţin totuşi rolul
prioritar în atragerea acestora; Participările la târgurile de turism şi
activitatea agenţiilor de turism îşi menţin totuşi rolul prioritar în
atragerea turiştilor;
ca factori de atracţie pentru turişti se remarcă frumuseţea peisajului,
obiceiurile şi tradiţiile zonei;
durata sejururilor variază de la o zi, pentru turismul de tranzit, până
la câteva zile în week-end, întinzându-se chiar până la o săptămână,
timp în care pot fi vizitate mai multe areale turistice de atracţie;
majoritatea turiştilor consideră că potenţialul turistic al judeţului
Gorj nu este suficient pus în valoare, ceea ce deschide posibilităţi
largi de exploatare a acestuia printr-o strategie adecvată;
serviciile de cazare oferite, deşi nu sunt dintre cele mai bine
clasificate, nu sunt totuşi criticate foarte tare de turişti, care le
declară chiar „bune”, cu indulgenţă, considerând că frumuseţea
zonei poate suplini, pentru perioadele scurte de sejur, acest neajuns;
angajaţii din sectorul turistic sunt şi ei evaluaţi cu înţelegere dar
majoritatea turiştilor se declară adepţii unei perfecţionări
suplimentare, care să le asigure totuşi acestora o pregătire adecvată
posturilor ocupate;
în ceea ce priveşte tarifele de cazare practicate, acestea sunt
considerate, totuşi, destul de mari în raport cu calitatea serviciilor
oferite, mai ales pentru cei cu venituri mici, de sub 1000 RON;
un aspect pozitiv în ceea ce priveşte protecţia mediului îl constituie
faptul că turiştii nu văd dezvoltarea turismului în zonă ca pe un
pericol, ca pe un factor de poluare, existând o tendinţă vizibilă de
comportament civilizat a acestora;
educarea ecologică a turiştilor ţine, în fond, de educarea lor umană,
de mediul în care se dezvoltă. Utilizând Scala lui Likert pentru
aprecierea importanţei pe care o au în educaţia ecologică diverşi
factori, aceştia sunt greu de departajat, importanţa lor fiind diferită
de la o perioadă la alta, în funcţie de sistemele educaţionale şi
informaţionale normale de comunicare de pe parcursul vieţii, de la
familie, şcoală, mass-media, până la agenţii de turism şi
administraţia publică locală, aproape toţi aceşti factori situându-se
foarte aproape de nivelul mediu, calculat ca medie aritmetică simplă
a variantelor educaţionale şi de informare, de valoare 1,275:

1) pentru factorul şcoală
[79x2 + 75x1 + 7x0 + 34x(-1) + 5x(-2)] / 200 = 0,945
2) pentru factorul familie
[93x2 + 86x1 + 6x0 + 9x(-1) + 6x(-2)] / 200 = 1,255
188
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3) pentru factorul mass-media
[118x2 + 98x1 + 12x0 + 7x(-1) + 1x(-2)] / 200 = 1,625
4) pentru factorul O.N.G.
[36x2 + 97x1 + 23x0 + 26x(-1) + 18x(-2)] / 200 = 0,535
5) pentru agentiile de turism
[97x2 + 90x1 + 9x0 + 3x(-1) + 1x(-2)] / 200 = 1,395
6) pentru A.N.T.R.E.C.
[109x2 + 102x1 + 1x0 + 4x(-1) + 2x(-2)] / 200 = 1,560
7) pentru Administratia publica locala
[98x2 + 97x1 +2x0 + 2x(-1) + 1x(-2)] / 200 = 1,445
8) pentru altele
[ 97x2 + 99x1 + 1x0 + 1x(-1) + 2x(-2)] / 200 = 1,440
Valorile pozitive şi apropiate de medie arată de fapt şi importanţa
acordată, de turişti în special dar şi de oameni în general, oricărui factor de
educaţie şi comunicare, ce nu poate duce decât la o creştere a nivelului de
percepere, cunoaştere şi motivaţie pentru tot ce contribuie la dezvoltarea
personalităţii umane. Doar în acest context satisfacţiile oferite prin turism vor
putea fi apreciate la justa lor valoare.
-

-

-

referitor la gradul de satisfacţie adus de destinaţiile turistice,
aplicând aceiaşi metodă de interpretare, rezultatele nu sunt deloc
mulţumitoare pentru oferta de servicii auxiliare oferite turiştilor
(- 0,635) şi unităţile de alimentaţie publică (-0,2), cu indici
depărtaţi de valoarea medie (0,525);
tot cu valori mici ale indicelui de apreciere sunt cotate şi unităţile de
tratament (-0,2), organizarea unor evenimente speciale (0,135),
împreună cu facilităţile de tratament şi SPA-uri oferite (0,295);
aprecierile pozitive ale turiştilor sunt orientate către aprecierea
resursei umane care-şi desfăşoară activitatea în turism, pentru
nivelul de pregătire al angajaţilor (1,43), atitudinea şi
comportamentul prestatorilor de servicii turistice ( 1,235);
pe ansamblu, părerea generală despre sejururile petrecute în judeţul
Gorj este una bună (1,325), situată mult peste media indicelui de
apreciere, ca urmare mai mult a implicării resursei umane şi a
atracţiei factorilor naturali decât a investiţiilor în domeniul
turismului;
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-

în privinţa obiectivelor turistice care au atras atenţia turiştilor în
mod deosebit, pe primul loc în opţiunile acestora se situează în mod
detaşat Ansamblul sculptural Calea Eroilor al celebrului Constantin
Brâncuşi, care deşi este foarte cunoscut atrage an de an atenţia
publicului vizitator, acesta redescoperind parcă noi valenţe pentru
opera genială a vizionarului sculptor;
pe locul doi în opţiunile turiştilor se remarcă Zona Rânca, mai ales
în opţiunile iubitorilor de schi, alte sporturi de iarnă şi peisaj montan
inedit. Rânca se află la o altitudine impresionantă pentru iubitorii
muntelui, beneficiind de condiţii climatice excelente şi atrăgând
foarte mulţi tineri dar şi familii cu copii, prin părtia de schi pentru
începători, accesibilă acestora;
zona Baia de Fier – Peştera Muierilor este şi ea atractivă pentru
turişti, mai ales pentru turismul speologic dezvoltat în zonă;
deşi prezintă interes pentru turişti, celelalte areale turistice ale
Gorjului: zona Runcu – Cheile Sohodolului, zona Tismana, zona
Polovragi, zona Lainici, ş.a. nu au acelaşi grad de atracţie pentru
turişti.
În acest context, ca perspectivă, sejururile vor trebui să fie centrate pe
obiectivul turistic atât de cunoscut şi apreciat al Gorjului, aflat de altfel în primplan şi la nivel naţional, în topul atracţiilor turistice, Ansamblul sculptural Calea
Eroilor: Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, Coloana Infinitului şi Aleea Scaunelor,
ca simboluri ale unei creaţii artistice inestimabile, lăsate nouă, românilor lui,
gorjenilor lui de-acasă, de cel care ne-a făcut celebri în lumea întreagă: marele
Brâncuşi. Numai împreună cu acest ansamblu sculptural putem relansa în Gorj
un turism care să includă şi să pună în valoare toată bogăţia naturală a zonei şi
frumuseţile incontestabile pe care aceasta le poate oferi.
Lasă însă de dorit, pentru toţi cei care vin spre aceste meleaguri, căile de
acces, slaba infrastructură din transporturi lăsând de dorit şi descurajând şi cele
mai dornice persoane de inedit. Deşi turiştii apreciază ca foarte slabă şi lipsa
investiţiilor dar şi punerea în valoare a potenţialului turistic, primează totuşi, ca
o critică majoră adusă sistemului turistic, aceste căi de acces, care împiedică un
trafic fluent, acceptabil pentru turişti şi care în mod evident descurajează
pătrunderea în zonă a turiştilor.
Contrar dezamăgirilor pe care le oferă, pe ansamblu, incursiunile în
turismul gorjean, majoritatea turiştilor îşi manifestă dorinţa de a reveni în
această zonă, atraşi de ospitalitatea oamenilor, frumuseţea peisajelor şi ineditul
obiectivelor turistice.
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B) Răspunsurile localnicilor intervievaţi se regăsesc, centralizat, în
tabelul următor:
Sinteza informaţiilor culese prin chestionarul aplicat localnicilor din
judeţul Gorj
Intrebarea

Varianta

1. Aveţi domiciliul stabil în
judeţul Gorj?
2. Care este motivul care v-a
determinat să vă stabiliţi sau să
rămâneţi în judeţul Gorj ?

1. DA
2. NU
1. Motive profesionale
2. Căsătorie
3. Condiţii naturale favorabile
4. Altele
5. foarte bun
3. Cum apreciaţi
potenţialul 4. bun
natural al judeţului Gorj?
3. nici bun, nici slab
2. slab
1. foarte slab

Nr.
Total
respondenti eşantion
187
13
120
53
20
7
102
86
11
1
0

200

5. foarte bun
4. bun
3. nici bun, nici slab
2. slab
1. foarte slab

63
57
48
22
10

200

5. foarte bun
4. bun
3. nici bun, nici slab
2. slab
1. forte slab
6. După opinia dvs., nivelul de 5. foarte bun
trai al locuitorilor din judeţul Gorj 4. bun
este :
3. corespunzător
2. necorespunzător

67
52
72
9
0
7
43
67
74

200

4. Credeţi că potenţialul
economic (industrial) al judeţului
este:

5.Consideraţi
că
potenţialul
cultural al judeţului este :

7.Dintre următoarele posibilităţi
de dezvoltare ale judeţului Gorj şi
de creştere a nivelului dvs. de trai
pe care le consideraţi cele mai
importante ?
8. Care sunt, după opinia dvs.,
resursele turistice de care dispune
judeţul Gorj?

1. total necurespunzător
1. dezvoltare industrială
2. dezvoltare agricolă
3. dezvoltare turistică
4. Alte posibilităţi

9
28
23
98
51

1. Condiţiile geografice favorabile (sub 98
raportul reliefului, climei, vegetaţiei şi
implicit al peisajului etc.);
2. Posibilităţile de acces în zonă ;

9

3.

20

Amenajările
turistice
de
mare
atractivitate;
4. Specificul local (port, biserici, tradiţii
cultural-folclorice, arhitectura tradiţională,

200

200

200

200

200

69
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etc.);
5. Altele
9. Consideraţi că, în prezent,
potenţialul turistic al judeţului
Gorj este suficient valorificat ?

10. Cunoaşteţi încercări de
valorificare a potenţialului turistic
al zonei ?

11. Aţi fi dispus să vă implicaţi în
organizarea şi desfăşurarea unor
activităţi turistice – de exemplu
cazarea turiştilor în locuinţele
dvs.sau construcţii turistice (vile,
cabane, restaurante) ?
12. Ce mod de finanţare al unei
astfel de afaceri întrevedeţi ?

1.Total valorificat

4
0

2. Parţial valorificat

148

3. Nevalorificat
1.Da
1.1. De către firme de stat
1.2. De către firme private
2.Nu

52
83
92
25

1. Da

134

2. Nu

66

200

200

200

1. De la buget
2. Resurse proprii
3. Fonduri europene

12
56
132

200

1. Hotel, motel, restaurant, cabane, vile
2. Cazare în gospodăria proprie şi asigurarea
micului dejun pentru potenţialii turişti

85
98

200

3. Altele

17

14. Consideraţi că dispuneţi de un
spaţiu adecvat pentru aceste
construcţii şi amenajări turistice ?

1. DA

63

2. NU

137

15. Care credeţi că este cea mai
bună cale de a contacta potenţialii
turişti ?

1.Prin agenţie de turism
2. Prin prieteni, rude

104
33

3. Prin foşti clienţi

42

4. Altele

21

16. Consideraţi oportună
pregătirea profesională a viitorilor
ofertanţi de servicii turistice din
judeţul Gorj?

1. DA. Ce cursuri de pregătire sunt necesare
în opinia dumneavoastră ?

158

2. NU

42

17. Care credeţi că sunt avantajele
dezvoltării turistice a judeţului
Gorj?

Creşterea nivelului de trai, dezvoltarea 200
zonei, etc

200

18. Care credeţi că sunt
dezavantajele dezvoltării turistice
a judeţului Gorj ?

Degradarea mediului înconjurător, şa….

200

13. În ce formă de activitate
turistică
vedeţi
posibilă
implicarea dumneavoastră ?

192

200

200

200
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19. În ce măsură consideraţi că
activitatea turistică duce la
degradarea mediului
înconjurător? (se încercuieşte o
singură cifră)
20. Credeţi că turismul poate
reprezenta o sursă de prosperitate
pentru dumneavoastră ?

Foarte mare

5
4
3
2

23
35
18
59

Foarte mică

1

65

1. DA

136

2. NU

64

200

200

DATE DE IDENTIFICARE
SEX
VÂRSTĂ

CATEGORIE
SOCIO-PROFESIONALĂ

VENITUL
FAMILIE

LUNAR

FEMININ
MASCULIN
1- sub 20 de ani
2- între 20 şi 29 de ani
3- între 30 şi 39 de ani
4- între 40 şi 49 de ani
5- între 50 şi 59 de ani
6- peste 60 de ani
1. muncitori
2. tehnicieni, funcţionari
3. elevi, studenţi
4. studii superioare
5. pensionari
6. alte ocupaţii
PE SUB 440 RON
ÎNTRE 440 – 1000 RON
PESTE 1000 RON

Câţi membrii are familia dvs.?

101
99
35
38
41
38
36
12
9
21
41
57
36
36
47
45
108

2

49

3

67

4

58

Peste 4

26

200
200

200

200

200

Conform acestor informaţii, interesul localnicilor, majoritatea cu
domiciliul stabil în zonă şi cu motivaţii puternice de stabilire aici (motive
profesionale sau întemeierea unei familii prin căsătorie) faţă de activitatea
turistică din zonă îşi poate pune amprenta asupra dezvoltării cu succes a
acestuia:
localnicii apreciază într-o pondere foarte mare (93%) potenţialul
natural al judeţului Gorj, considerându-l bun i foarte bun;
se apreciază că deşi Gorjul cunoaşte o dezvoltare economică
(industrială) destul de bună, rămâne totuşi un judeţ cu un potenţial
cultural semnificativ, care poate fi exploatat prin turism;
raportându-se la nivelul de trai locuitorii nu sunt satisfăcuţi de
acesta considerând că-şi pot îmbunătăţi viaţa prin dezvoltarea
turismului din zonă, având resurse multiple şi variate pentru acesta,
în special condiţii geografice favorabile (sub raportul reliefului,
193
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-

-

-

-

-

-

-

194

climei, vegetaţiei şi implicit al peisajului etc.), specificul local (port,
biserici, tradiţii cultural-folclorice, arhitectura tradiţională, etc.);
localnicii apreciază însă ca nesatisfăcătoare posibilităţile de acces în
zonă şi amenajările turistice existente, considerând că acestea sunt
principalele disfuncţionalităţi ale turismului actual, potenţialul
turistic al judeţului Gorj fiind departe de a fi valorificat în totalitate
( 74% parţial valorificat, 26% nevalorificat);
localnicii, prin răspunsurile date, şi-au arătat interesul faţă de
valorificarea potenţialului turistic din zonă (87,5), chiar dacă această
valorificare este datorată în mare măsură atât firmelor cu capital
privat ( 46%) cât şi firmelor cu capital de stat (42,5%);
o mare parte dintre localnici sunt dispuşi să se implice în
organizarea şi desfăşurarea unor activităţi turistice – de exemplu
cazarea turiştilor în locuinţele proprii sau construcţii turistice: vile,
cabane, restaurante (67%) însă principalul mod de finanţare pe care
îşi bazează opţiunile se referă la atragerea fondurilor europene
(66%), destul de puţini dintre aceştia dispunând de resurse proprii
pentru investiţii ( 28%);
deşi o parte importantă dintre localnici (42,5%) îşi doresc să se
implice într-o activitate turistică de notorietate: hoteluri, moteluri,
restaurante, cabane, vile rămân într-un procent important şi cei care
vor să se implice în dezvoltarea turismului local, rural, prin cazare în
gospodăria proprie şi asigurarea micului dejun pentru potenţialii
turişti (49%), majoritatea considerând că dispun, cel puţin, de un
spaţiu adecvat pentru aceste construcţii şi amenajări turistice
(68,5%);
cea mai bună cale de a contacta potenţialii turişti rămâne cea clasică,
prin agenţiile de turism (52%), chiar dacă îşi găseşte locul şi
contactarea relaţională, prin intermediul foştilor clienţi (21%) sau a
prietenilor, rudelor (16,5), ş.a.;
există o deschidere către educaţia turistică, manifestată prin
considerarea ca oportună a pregătirii profesionale a viitorilor
ofertanţi de servicii turistice din judeţul Gorj (79%);
localnicii din Gorj consideră că principalul avantaj al dezvoltării din
punct de vedere turistic al zonei îl constituie creşterea nivelului de
trai şi dezvoltarea zonei iar ca dezavantaje nu menţionează decât
degradarea mediului înconjurător, degradare care conform
diferenţialei semantice sau ordonării rangurilor are doar un nivel
mediu de manifestare (2,46);
pe ansamblu, opţiunile localnicilor consideră turismul ca o sursă de
prosperitate (68%), fiind de acord cu orice investiţie în acest
domeniu, care poate să ducă, pe ansamblu, la creşterea nivelului de
trai, la dezvoltarea de ansamblu a zonei, la prosperitate.

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI GORJ

C) Opiniile specialiştilor în turism se regăsesc, centralizat, în tabelul
următor:
Sinteza informaţiilor culese prin investigaţiile făcute în rândurile
specialiştilor în turism din judeţul Gorj
Intrebarea
1. Care sunt cele mai
importante obiective
turistice din judeţul
Gorj?

2. Ce consideraţi că ar
trebui schimbat din
punctul de vedere al
valorificării
potenţialului turistic
în judeţul Gorj?

Varianta

Ansamblul sculptural „Calea Eroilor” - 12
Brâncuşi
Zona Rânca
5
Zona Baia de Fier – Peştera Muierilor
Zona Runcu – Cheile Sohodolului
Zona Tismana
Zona Lainici
Zona Polovragi
Zona Peştişani - Hobiţa
Zona Curtişoara
Căile de acces
Investiţiile
Posibilităţile de punere în valoare
Pregătirea personalului

Îmbunătăţirea căilor de acces
3. Precizaţi câteva
Creşterea investiţiilor
soluţii de imbunătăţire Punerea în valoare
Pregătirea personalului
a situaţiei actuale.
Altele
4. Ce categorii de
vizitatori consideraţi
că ar putea fi atraşi de
obiectivele turistice
ale judeţului Gorj.
5. Stabiliţi minim
cinci priorităţi de
investiţii
pentru
dezvoltarea turismului
în judeţul Gorj.

Nr.
Total
respondenti eşantion

3
2
3
1
1
2
1
21
4
3
2

30

30

19
5
4
1
1

30

Tineri
Turişti de ocazie
Turism de vacanţe
Turism de afaceri
Alţii

7
12
8
2
1

30

6. Căi de acces
5. Punere în valoare
4. Unităţi de cazare
3. Unităţi de agrement
2. Unităţi de alimentaţie publică
1. Altele

11
9
2
4
3
1

30
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6. Cum apreciaţi
nivelul actual de
pregătire a angajaţilor
din domeniul
turismului din judeţul
Gorj (încercuiti o
cifră) ?

Nivel minim

1
2
3
4
Nivel maxim 5

2
3
10
8
7

30

7. Care sunt actualele
posibilităţi de
calificare
(perfecţionare) în
domeniul turismului
existente în judeţul
Gorj?

1. Ghid turistic
2. Recepţioner
3. Lucrător în alimentaţia publică
4. Actele

9
7
8
5

30

8. Acordaţi note de la
1 la 5 ( unde 5
reprezintă nivelul
maxim de apreciere)
pentru următoarele
aspecte care
influenţează
activităţile din turism:

8.1.Amenajarea actuală a
teritoriului (transport, căi de
acces, trasee turistice etc.)

1 10
2
3
4
5

12
6
2
0

8.2. Tipuri de unităţi de
cazare turistică (hoteluri,
moteluri, vile, pensiuni,
campinguri etc.)

1
2
3
4
5

6
8
8
6
2

30

8.3.Numărul şi tipologia
unităţilor de alimentaţie
publică (restaurante, baruri,
cafenele, cofetării etc.).

1
2
3
4
5

7
10
10
2
1

30

8.4. Posibilităţi de agrement
existente în zonă (parcuri,
terenuri de sport, piscine,
SPA-uri etc.).

1
2
3
4
5

12
9
7
1
1

30

8.5. Organizarea de
evenimente (târguri,
festivaluri, serbări câmpeneşti
etc.).

1 3
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2 4
3 10

30

30
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4 7
5 6
8.6. Existenţa altor tipuri de
servicii (sănătate, servicii
bancare, agenţii de voiaj etc.)

1 5

30

2 5
3 5
4 7
5 8

8.7. Eficacitatea şi
disponibilitatea informaţiilor
turistice (indicatoare, hărţi,
puncte de informare turistică,
cataloage, broşuri etc.)

1 2

8.9. Măsuri de protecţia
mediului în judeţul Gorj.

1
2
3
4
5

30

2 5
3 7
4 7
5 9
5
5
8
6
6

30

Pentru specialiştii din turism eşantionul ales a fost unul cu mult mai mic
decât cel pentru turişti şi localnici (30 de persoane), discuţiile purtate cu aceştia
luând forma unor reuniuni de grup, nominale la începuturile dezbaterilor şi mai
apoi centrate pe problematicile abordate ( focus-grup).
Rundele de discuţii au fost unele consecutive, apelându-se deseori la
variantele brainstormingului, în funcţie de ideile lansate: tehnica little, tehnica
ochiului proaspăt sau tehnica cercetării organizate a problemei.
În final, concluziile duc la stabilirea priorităţilor în clasificarea
obiectivelor turistice:
1. Ansamblul sculptural „Calea Eroilor” – Brâncuşi
2. Zona Rânca
3. Zona Baia de Fier – Peştera Muierilor
4. Zona Tismana
5. Zona Peştişani - Hobiţa
6. Zona Lainici
7. Zona Polovragi
8. Zona Curtişoara
Se remarcă faptul că aceste opţiuni corespund şi opţiunilor exprimate de
turişti, diferenţa de atracţie între primul obiectiv, Ansamblul sculptural „Calea
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Eroilor” – Brâncuşi şi celelalte obiective turistice fiind destul de mare, apărând
aceiaşi necesitate de a include în orice traseu turistic, de tranzit sau de sejur,
acest obiectiv care centrează atât atenţia turiştilor cât i pe cea a specialiştilor.
Specialiştii consideră, la rândul lor, că din punct de vedere al valorificării
potenţialului turistic, în judeţul Gorj trebuie dezvoltate căile de acces,
investiţiile, posibilităţile de punere în valoare, unităţile de cazare, de agrement,
de alimentaţie publică. Numai aşa pot fi atrase diversele categorii de turişti.
Nivelul actual de pregătire a angajaţilor din domeniul turismului în judeţul
Gorj este apreciat ca fiind unul ce poate fi încadrat în parametrii normali şi de
către specialişti, aceştia punctând principalele posibilităţi de calificare
(perfecţionare) în domeniul turismului ca fiind cele de ghid turistic, recepţioner,
lucrător în alimentaţia publică, etc.
Nivelele de apreciere pentru principalele aspecte care influenţează
activităţile din turism pun în prim-plan amenajarea teritoriului (transport, căi de
acces, trasee turistice etc.), posibilităţile de agrement existente în zonă (parcuri,
terenuri de sport, piscine, SPA-uri etc.). Acestea sunt însă destul de slab
dezvoltate, primind aprecieri nefavorabile din partea majorităţii participanţilor la
discuţii.
Pe un nivel mediu de apreciere a stadiului de dezvoltare şi confort se
situează tipurile de unităţi de cazare turistică (hoteluri, moteluri, vile, pensiuni,
campinguri etc.), numărul şi tipologia unităţilor de alimentaţie publică
(restaurante, baruri, cafenele, cofetării etc.)., acestea contribuind fundamental la
extinderea şi modernizarea structurilor de turism în zonă.
O apreciere pozitivă cunoaşte totuşi, în opinia experţilor, organizarea de
evenimente (târguri, festivaluri, serbări câmpeneşti etc.)., existenţa altor tipuri de
servicii (sănătate, servicii bancare, agenţii de voiaj etc.), eficacitatea şi
disponibilitatea informaţiilor turistice (indicatoare, hărţi, puncte de informare
turistică, cataloage, broşuri etc.), măsurile de protecţia mediului în judeţul Gorj.
Acestea au şi ele un rol important în dezvoltarea turistică a judeţului Gorj însă în
final, fără dezvoltarea tuturor factorilor care influenţează turismul, acesta
activitate nu poate cunoaşte o creştere durabilă, structurală, de sistem integrat în
creşterea economică şi socială de ansamblu a zonei.
3.3. Probleme strategice în dezvoltarea turistică a judeţului Gorj
• Slaba promovare a potenţialului turistic al judeţului Gorj, accesul dificil la
informaţie şi la produsul turistic;
• Lipsa unui organism instituţional specializat, cu atribuţii de promovare a
turismului local şi cu rol integrator al tuturor actorilor interesaţi (deţinători de
structuri de primire turistică, agenţii de turism, operatori de transport turistic,
prestatori de servicii de agrement turistic, administraţie locală şi judeţeană,
ONG-uri);
• Investiţiile reduse realizate în turism, în special în partea de agrement şi
servicii turistice;
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•
•

Insuficienta valorificare în programe turistice a potenţialului turistic local;
Nevoia de diversificare a ofertei turistice cu noi posibilităţi de agrement şi
refacere.

3.4. Misiune, scop şi obiectivele strategiei
Baza Strategiei turismului în judeţul Gorj este reprezentată de conceptul
de dezvoltare durabilă, principiu care stă la baza întregii creşteri economice şi
sociale prevăzute în Strategia dezvoltării judeţului Gorj. Acest concept implică
asigurarea unui echilibru optim între creşterea economică şi
conservarea/reconstrucţia cadrului natural, menit să asigure o dezvoltare
armonioasă, capabilă să satisfacă atât cerinţele actuale, cât şi cele de perspectivă,
având ca obiectiv final armonizarea dintre beneficiile pe termen scurt ale
mediului de afaceri şi beneficiul pe termen lung al întregului mediu social.
Totodată, s-a pornit de la necesitatea creării unei mărci turistice Oltenia,
care să fie promovată printr-un Program Regional de Marketing şi Promovare a
Olteniei.
Scopul acestei strategii este :
- de elaborare a unui document al cărui conţinut să cuprindă acţiuni care să
fie incluse în Strategia naţională de dezvoltare şi promovare a turismului;
- de a construi argumente pentru ca decidenţii politici locali (primari,
preşedintele Consiliului judeţean), parlamentarii judeţeni, să implementeze
acţiunile cuprinse în strategie, fie să întreprindă acţiuni privind modificările
legislative ce se impun;
- de a pune în valoare bogăţiile generate de o moştenire naturală şi
culturală autentică;
- de a dezvolta o industrie turistică de piaţă, originală şi profitabilă, care să
aibă un impact scăzut asupra mediului;
- de a creşte numărul de locuri de muncă şi gradul de profesionalism în
industria turistică;
- de a promova interesul pentru parteneriatul public/privat şi pentru
acţiunile de voluntariat ale societăţii civile în dezvoltarea şi promovarea
turismului în judeţul Gorj;
- de a stabili direcţii clare de acţiune a turismului pentru următorii ani;
- de a reprezenta interesele unui segment mare de cetăţeni, oameni de
afaceri, asociaţii şi fundaţii, etc. care sunt implicaţi direct sau indirect, în
dezvoltarea turismului în judeţ.
I. Viziune
Turismul – cadru al dezvoltării locale, factor esenţial pentru creşterea
standardului de viaţă a populaţiei din judeţul Gorj şi pol al integrării europene.
II. Misiune
Misiunea turismului în Gorj este reprezentată de crearea unei destinaţii
turistice competitive pe plan internaţional, la nivelul valorii resurselor turistice
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de care dispune judeţul Gorj, în care vizitatorii să se simtă bine şi impunerea
judeţului Gorj ca zonă turistică în sistemului turistic naţional prin identificarea
zonei şi a populaţiei locale cu activităţile turistice.
III. Obiective generale
• Crearea unei oferte turistice diversificată şi competitivă prin susţinerea
dezvoltării investiţiilor locale, naţionale şi internaţionale, care să conducă la
creşterea volumului activităţii turistice şi respectiv, a circulaţiei turistice;
• Stimularea dezvoltării ofertei turistice de calitate ce permite creşterea
încasărilor – în lei şi valută – a contribuţiei sectorului turistic în PIB şi a
veniturilor nete ale populaţiei precum şi sporirea gradului de absorbţie a
forţei de muncă;
• Crearea condiţiilor de integrare a turismului din Gorj în tendinţele de
dezvoltare naţionale şi europene etc.
• Promovarea prin turism a judeţului Gorj;
• Dezvoltarea economică a judeţului Gorj, prin dezvoltarea sectorului turistic;
• Ridicarea nivelului de trai în judeţul Gorj, prin dezvoltarea turismului local;
• Crearea de noi locuri de muncă;
• Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, prin îmbunătăţirea serviciilor legate de
turism, ameliorarea calităţii mediului, înfrumuseţarea localităţilor, oferirea
unor noi posibilităţi de agrement şi refacere pentru locuitorii judeţului Gorj şi
pentru turişti.
IV. Obiective specifice
1. Îmbunătăţirea infrastructurii turistice în judeţul Gorj; Cooptarea într-un
parteneriat amplu şi corelarea tuturor iniţiativelor privind prezentul şi viitorul
turismului în Gorj;
2. Dinamizarea circulaţiei turiştilor, creşterea numărului de turişti şi a
veniturilor directe şi indirecte; Creşterea afluxului de turişti în Gorj prin
dezvoltarea diferitelor forme de turism, cu accent pe:
• turismul montan (climateric, schi, ecologic)
• turismul rural şi agroturismul
• turismul de afaceri;
• turismul cultural, istoric, religios;
• turismul de agrement;
• alte forme de turism (turismul sportiv, turismul de tranzit, turismul
extrem, etc.);
3. Asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale şi valorificarea
tradiţiilor etno-culturale; Protejarea, păstrarea şi îmbogăţirea patrimoniului;
4. Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite turiştilor;
Coordonarea eforturilor de calitate ale numeroşilor dezvoltatori ai turismului, ale
investitorilor publici sau privaţi de la toate nivelurile;
5. Promovarea judeţului Gorj ca destinaţie turistică şi crearea unei mărci
turistice Gorj-Oltenia; Corelarea cu iniţiativele similare (centrale – naţionale sau
regionale);
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6. Promovarea unor proiecte turistice cu finanţare externă; Sprijinirea
mediului de afaceri – sursa de oportunităţi pentru dezvoltarea turismului local;
7. Promovarea parteneriatului şi a voluntariatului; Dezvoltarea
parteneriatului civic, cu participarea efectivă a autorităţilor publice, mediului
academic, societăţii civile şi sectorului privat (mediului de afaceri);
8. Atragerea investitorilor autohtoni şi străini, publici şi privaţi;
Consultarea tuturor partenerilor profesionali şi civici din domeniul turismului.
3.5. Direcţii strategice de dezvoltare a turismului în judeţul Gorj
A) Restructurarea produsului turistic
Turismul in Gorj se bucură de existenţa în domeniul său a unui potenţial
de mare însemnătate, prin a cărui valorificare sunt favorizate în dezvoltarea lor,
cele mai variate forme de turism: de la turismul de odihnă şi tratament balnear,
climateric, schi, ecologic, rural şi agroturism, de afaceri, cultural, istoric,
religios, sportiv, de agrement (vânătoare şi pescuit sportiv) etc. Din diagnoza
turismului în Gorj rezultă însă necesitatea obiectivă a adoptării unui set minimal
de măsuri care să conducă la transformarea radicală a produsului turistic,
avându-se în vedere rolul deosebit pe care îl poate avea atât în cadrul economiei
regiunii în general, cât şi în creşterea nivelului de viaţă al
locuitorilor,satisfacerea unor trebuinţe ale oamenilor şi în creşterea calităţii
vieţii.
Elaborarea acestor acţiuni trebuie realizată prin concentrarea în cadrul
unei strategii de dezvoltare a produsului turistic gândită în contextul unor
premise ştiinţifice şi prin analizarea anterioară a unor direcţii de valorificare a
patrimoniului turistic al judeţului Gorj, spre a se putea contura căile şi
mijloacele cele mai realiste pentru o astfel de valorificare. Între căile şi
mijloacele respective pot fi înscrise restructurarea politicii de produs turistic,
adoptarea unei strategii flexibile în politica de preţuri şi tarife, diversificarea
canalelor de distribuţie şi promovarea unei mărci locale şi regionale active.
Restructurarea politicii de produs reprezintă un proces amplu care
presupune parcurgerea mai multor etape, distincte din punct de vedere al
conţinutului. Delimitarea strictă a duratei fiecărei etape nu este posibilă, aceasta
fiind determinată de dinamica transformărilor ce vor avea loc. Se poate aprecia
însă faptul că o parte dintre aceste transformări vor putea avea loc într-un timp
mai scurt, în măsura în care condiţiile o vor permite.
O primă etapă a procesului de restructurare, necesită o perioadă de
aproximativ 3-5 ani şi se va caracteriza prin crearea condiţiilor funcţionării
optime a economiei turismului prin dezvoltarea şi diversificarea formelor de
turism şi manifestarea tot mai deplină a mecanismului concurenţial între acestea,
valorificarea superioară a întregului potenţial turistic dezvoltarea şi
modernizarea unităţilor din turismul local, diversificarea şi ridicarea calităţii
serviciilor, crearea unei oferte competitive, lansarea şi promovarea sa pe diverse
pieţe şi integrarea turismului din judeţul Gorj în cel naţional şi european.
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În procesul dezvoltării produsului turistic, este necesară asigurarea
multiplelor aspecte cerute de funcţionarea optimă a acestui domeniu de
activitate. Unul dintre aspectele esenţiale ale restructurării şi dezvoltării politicii
de produs turistic în judeţul Gorj, este organizarea şi legislaţia. În acest sens, în
etapa actuală este necesar să se pregătească condiţiile pentru promovarea unor
noi forme de turism prin instituirea unui cadru organizatoric corespunzător la
nivelul judeţului prin înfiinţarea unei structuri de coordonare judeţene cu rol
stimulator şi adecvat iniţiativei individuale a fiecărui proprietar de structură
turistică şi de servicii în vederea promovării unor produse turistice cât mai
diverse şi includerii lor în oferte distribuite independent. Între principalele
aspecte ce urmează a fi sprijinite pentru a fi reglementate sunt: obligaţiile
prestatorilor de servicii turistice indiferent de forma de proprietate pe care o
reprezintă, drepturile consumatorului de servicii şi produse turistice, modalităţi
în încurajarea iniţiativei particulare în domeniul turismului rural, încurajarea
iniţiativei unor persoane sau firme din străinătate de a colabora cu asociaţii
teritoriale pentru realizarea unor investiţii în domeniul turismului, instituirea
unor norme severe de protecţie şi conservare a patrimoniului natural şi antropic,
asigurarea posibilităţilor de creare a unor asociaţii profesionale cu atribuţii de
coordonare, îndrumare şi formare în unele zone ale judeţului sau unele domenii
ale activităţii de turism. Toate acestea trebuie să fie dublate de o serie întreagă
de măsuri care să vizeze oferta (potenţialul turistic, baza materială specifică,
serviciile), forţa de muncă, formele de turism rural, promovarea, comercializarea
şi cooperarea în acest domeniu.
În ceea ce priveşte potenţialul turistic, o primă analiză atrage atenţia
asupra necesităţii unor acţiuni precum sistarea unor lucrări sau activităţi care
afectează şi degradează elemente ale potenţialului turistic, pe baza evaluării
resurselor naturale şi antropice, a calităţii acestora şi a gradului de valorificare
prin turism,realizată în prima parte a studiului. De asemenea este necesară
iniţierea unor lucrări de conservare a resurselor turistice naturale şi de restaurare
şi conservare a obiectivelor turistice antropice degradate, atragerea în circuitul
turistic a acelor resurse nevalorificate până în prezent.
Cea de a doua etapă pe o perioadă de 4-5 ani, ar urma să cuprindă:
continuarea procesului de atragere în circuitul turistic a noi întreprinzători şi
clasificarea unor investiţii ca unităţi turistice (restaurante, unităţi de cultură şi
divertisment, gospodării şi imobile particulare, mijloace de transport),
valorificarea superioară a resurselor naturale şi antropice, identificarea de noi
resurse naturale sau antropice în vederea dimensionării optime a utilizării lor,
continuarea lucrărilor de restaurare şi conservare a resurselor turistice antropice,
măsuri de salvare şi ocrotire a unor monumente ale naturii .
La nivelul bazei tehnico–materiale din acest domeniu s-ar putea acţiona pe
perioade, corelat cu măsurile referitoare la potenţialul turistic, amintite anterior,
avându-se în vedere tot două etape distincte. În prima etapă în prim plan ar
trebui situată analiza întregii baze materiale aferente activităţii de turism,
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modernizarea unităţilor de cazare, alimentaţie , transport particular al unităţilor
de turism şi chiar tratament balnear şi agrement, alinierea la standardele cerute
la nivel european, atât prin clasificare cât şi prin dotări, a tuturor unităţilor de
cazare şi de alimentaţie din turismul, încurajarea prin credite, a construirii de
către populaţia locală, de reşedinţe secundare în zone de interes turistic dar şi
extinderea cazării la particulari.
Procesul ar trebui continuat cu o serie de aspecte ale bazei materiale, cum
ar fi asigurarea unei dispersii corespunzătoare a structurilor de primire în
teritoriu, în conformitate cu potenţialul turistic existent şi cu cererea turistică
reală dar şi potenţială, diversificarea şi dezvoltarea ofertei de găzduire pentru a
răspunde cererii tuturor segmentelor de clientelă, restaurarea şi amenajarea unor
monumente de arhitectură (cule, conacuri, locuinţe particulare) în vederea
valorificării lor prin turismul rural, crearea de lanţuri integrate de pensiuni
cabane, vile şi locaţii cu specific. De mare însemnătate ar fi construirea unor
hoteluri de categorie superioară care să fie integrate într-un lanţ de tip hotelier.
Dezvoltarea, diversificarea şi înnoirea permanentă a dotărilor şi
mijloacelor de agrement specifice turismului, crearea unei reţele diversificate şi
moderne de unităţi cu specific alimentaţie publică şi comercial sunt alte măsuri
menite să înnoiască şi să modernizeze turismul în judeţul Gorj.
Organizarea şi funcţionarea unei reţele de sate turistice şi a unor sate de
vacanţă în diverse zone şi areale delimitate în studiu, extinderea capacităţii de
cazare în localităţi rurale declarate staţiuni de interes local precum localitatea
Săcelu folosirea mai amplă a spaţiilor la particulari în toate localităţile rurale
organizarea unui sistem de pensiuni turistice în lungul principalelor drumuri
naţionale şi judeţene reprezintă priorităţile strategiei de dezvoltare a produsului
turistic. Amenajarea şi dotarea la nivelul standardelor impuse în reţelele turistice
europene a serviciilor de bază şi complementare reprezintă căile de realizare a
unei infrastructuri turistice moderne .
Procesul de modernizare a produsului turistic se bazează în primul rând pe
modernizarea întregii baze materiale turistice reprezentând un proces complex şi
continuu, ce urmează a se desfăşura concomitent cu noutăţi în domeniul
formelor de turism şi diversificarea acestora.
În strânsă corelaţie cu baza materială, serviciile turistice necesită creşterea
ponderii serviciilor suplimentare în totalul prestaţiilor, modernizarea sistemului
de rezervare inclusiv rezervarea automată a locurilor de cazare în cadrul
sistemului de distribuţie turistică locală. În viitor va trebui să se urmărească
diversificarea serviciilor turistice şi ridicarea calităţii acestora, instituirea unui
set de servicii obligatorii şi de un anumit nivel calitativ, comparabil cu cele
prestate în străinătate, ca un criteriu important în clasificarea unităţilor turistice
şi pentru integrarea lor în sistemul naţional de rezervare a locurilor de cazare.
Ţinând seama de cele arătate cu privire la transformările ce se impun în
domeniul serviciilor turistice considerăm că, în perspectivă, rolul acestora va
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spori prin individualizarea ofertei turistice rurale şi prin crearea unor produse
turistice rurale de marcă.
Aceste acţiuni vor trebui completate de alcătuirea unor programe turistice
care pot prezenta interes pe pieţele turistice externe. În acest context, este
necesară constituirea unei structuri noi de ofertă: centre turistice de vacanţă,
centre turistice cu specific, precum şi consolidarea ofertei în localităţile ce deţin
structuri de primire. Mutaţiile importante care vor avea loc în cadrul ofertei de
produse turistice vor determina amplificarea şi diversificarea formelor de turism
practicabile în judeţul Gorj, ca parte componentă a politicii de produs .
În acest sens, considerăm că sunt necesare şi unele acţiuni suplimentare
pentru creşterea cererii, precum stimularea desfăşurării turismului
automobilistic, colaborarea cu asociaţii ştiinţifice, culturale şi artistice pentru
promovarea modului de viaţă ecologic, promovarea în turismul din Gorj a unor
forme de turism cu eficienţă economică mare (vânătoare, alpinism etc.).
În plus este necesară extinderea posibilităţilor de transport civilizat spre
zonele turistice de găzduire, recreere şi agrement cu amenajarea unor zone
turistice de practicare a unor activităţi în natură .
Unul dintre domeniile importante care necesită o dezvoltare puternică
este distribuţia şi comercializarea produsului turistic prin cooperarea între
agenţiile de turism locale (asociaţie a agenţiilor) cu celelalte din ţară în vederea
distribuirii produsului turistic în afara judeţului dar şi cu distribuitorii pe pieţele
europene. Ar fi necesar să se amplifice o serie de acţiuni cu privire la contractări
cu firme touroperatoare de prestigiu şi cluburi în vederea realizării de către
acestea a acţiunilor de direcţionare a turiştilor români şi străini spre turismul din
Gorj . Acţiunea completă presupune diversificarea formelor de colaborare cu
firmele touroperatoare în vederea comercializării unor produse turistice
combinate de tip complementar, extinderea cooperării în vederea integrării în
sistemele de rezervare europeană şi naţională a turismului local.
Şi problemele legate de forţa de muncă din turism sunt deosebit de
importante în contextul profundelor transformări care vor avea loc. În acest sens,
în prima etapă este necesară stabilirea unor criterii ştiinţifice de recrutare,
selecţionare, formare şi perfecţionare a tuturor lucrărilor din turism fie ei gazde
sau simpli angajaţi .
Asigurarea unor condiţii civilizate de muncă şi viaţă pentru personalul
angajat în turism, iniţierea unor cursuri de formare şi perfecţionare a acestora
sunt cerinţe pentru îmbunătăţirea produsului turistic în Gorj. Într-o a doua etapă,
îndeosebi în perspectiva unor perioade mai lungi sunt necesare acţiuni mai
complexe care să vizeze crearea unui cadru adecvat pentru formarea şi
perfecţionarea personalului din turism prin şcoli cu specific, cursuri de
perfecţionare şi specializare a personalului în străinătate, cursuri şi schimburi de
experienţă în cadrul unor organisme şi asociaţii de turism.
Rezolvarea acestor aspecte ale restructurării produsului turistic trebuie să
aibă la bază o planificare strategică ce se va regăsi în continuarea studiului.
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Aceasta, potrivit periodizării acţiunilor are rolul să asigure întocmirea de
proiecte pentru noi zone turistice destinate unor noi forme de turism în corelaţie
cu celelalte forme de turism existente şi măsuri privind infrastructura tehnică,
capacitatea de primire, dotările pentru cazare, agrement, transport, dotări
edilitare şi servicii.
Restructurarea politicii de produs turistic din judeţul Gorj are un caracter
procesual. Căile şi măsurile ce sunt propuse în acest studiu sunt minimale, însă
necesare pentru transformarea turismului din judeţul Gorj într-o activitate
eficientă capabilă să ducă la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei
locale .
B) Strategia de diversificare în turismul din judeţul Gorj
Piaţa turistică şi europeană, în momentul actual, nu se prezintă omogen ci
sub forma unui conglomerat de segmente, definite prin consumatori cu un
comportament divers în funcţie de anumite caracteristici culturale şi sociale
specifice zonei de provenienţă a turiştilor.
Deoarece turiştii au nevoi individuale ca sumă a caracteristicilor
personale, fiecare dintre aceştia poate deveni o piaţă potenţială. În acelaşi timp
nici un produs nu se poate considera ca satisfăcând pe deplin cerinţele unui
consumator decât în condiţiile în care acesta ar fi creat în concordanţă cu nevoile
sale complete. În mod ideal ar trebui să existe tot atâtea produse turistice câţi
cumpărători potenţiali există pe piaţă .
Cu toate acestea există grupe omogene sau segmente de piaţă ce
reacţionează relativ identic. Numărul acestor segmente pe piaţa turistică
europeană i naţională este din ce în ce mai mare implicând obligatoriu
diversificarea produsului turistic în aşa fel încât fiecare segment să fie atras către
turismul din judeţul Gorj.
Înainte de toate şi turismul din Gorj va trebui să adopte o strategie de
diversificare, ce vizează integrarea de noi domenii de activitate, sub forma unor
noi servicii odată cu îmbunătăţirea celor existente, noi dotări turistice prin
construirea unor unităţi conform standardelor cerute de turismul actual ,dar în
primul rând a unor noi produse şi programe turistice oferite de unităţile turistice
existente în momentul actual.
Piaţa actuală pe care se circumscrie potenţialul turistic al judeţului Gorj,
este extrem de vastă cuprinzând o multitudine de segmente ale cererii încă
insuficient valorificate. Aşadar piaţa turistică vizată de către turismul gorjean
este un conglomerat cu puncte de concentrare a cererii, care trebuie evidenţiate
şi integrate activ în cadrul circulaţiei turistice
Segmentarea după criterii geografice se bazează pe împărţirea pieţei
turistice din judeţul Gorj pe zone geografice de tipul statelor, regiunilor şi
localităţilor de provenienţa turiştilor sosiţi în această regiune în decursul mai
multor perioade. Importanţa acestei segmentări rezidă în diferenţele culturale şi
sociale ale cumpărătorilor din diferite zone geografice dar şi în determinarea
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ariei de extindere geografică a pieţei turistice din Gorj, la nivel naţional şi
european.
De pe piaţa externă o primă grupare foarte extinsă o reprezintă zona
centrală a Europei ce grupează mentalitatea germană care se extinde şi în Elveţia
şi în anumite părţi din Europa de Est. Clientela de origine germanică este în cea
mai mare parte formată din clasele sociale medii din regiunea landurilor de vest,
dar şi o nouă clientelă ce provine din Germania de Est. Din punct de vedere
socio – profesional, aceştia sunt angajaţi, muncitori, funcţionari, având vârsta
cuprinsă între 25 şi 46 de ani .
Din Regatul Unit provin îndeosebi categorii diverse ca vârstă
predominând turiştii din grupele 15-30 de ani şi cei de vârste medii, dar
îndeosebi grupat sub forma familiilor. Din punct de vedere social sunt în special
familii cu venituri medii din clasele sociale mijlocii cu studii medii şi superioare
angajaţi pe posturi de funcţionari. Aceştia circulă foarte adesea în afara
sezoanelor turistice evitând tarifele prea ridicate la serviciile turistice.
Tot din această zonă provin şi turişti irlandezi ce prezintă anumite
diferenţe faţă de cei britanici. Turiştii irlandezi sunt clienţi de toate profesiile,
predominând cei cu studii superioare şi profesii liberale precum cadre didactice
jurnalişti sau chiar mici întreprinzători particulari, având venituri destul de
consistente şi foarte mult timp liber pentru a petrece sejururi de durată mai mare.
Turiştii din grupul vestic şi sudic din marea grupă a popoarelor latine au
preferinţe diferite de cei din grupul germanic. Foarte activi sunt turiştii francezi
care prezintă în general motivaţii cultural - religioase de turism fiind foarte buni
cunoscători ai problemelor culturale şi care îşi bazează mai mult călătoria pe
schimburile culturale decât pe confortul oferit de turismul local . Ei se împart în
două categorii, cei cu venituri mici sau cei cu venituri superioare, între cele două
categorii existând diferenţe de preferinţe în domeniul confortului .Din punct de
vedere al vârstei de aici provin turişti din toate categoriile de vârstă între 25 şi
60 de ani. În general turiştii francezi circulă în cupluri dar nu sub forma
familiilor cu copii. Cerinţa principală a acestor turişti este aceea de apropiere
relativă a concepţiilor locuitorilor zonei turistice de propriile concepţii, fiind
necesară o promovare mai puternică a turismului pe aceste pieţe, întrucât sunt
clienţi extrem de selectivi în momentul alegerii destinaţiei turistice pentru
vacanţă. Marea majoritate sunt cu profesiuni liberale sau cadre superioare, cu o
cultură şi educaţie personală destul de ridicată .
Turiştii belgieni prezintă diferenţe faţă de grupul francez, fiind în primul
rând din categoriile sociale cu venituri medii din clasele medii, mai puţin din
clasele superioare. Motivaţia principală a acestora o reprezintă reîntoarcerea la
natură împreună cu întreaga familie, indiferent de vârstă şi preocupări .
Grupul balcanic al turiştilor ce optează pentru turism în România sunt în
special din Grecia şi Turcia. De aici provin clienţi cu profesiuni liberale,
angajaţi, comercianţi, având vârste cuprinse între 20 şi 60 de ani
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Se observă că strategia de diversificare trebuie să încerce atragerea mai
puternică a acestor grupuri de turişti prin realizare unor produse şi servicii
turistice în concordanţă cu nevoile şi cerinţele acestora. Strategia de
diversificare se combină cu o strategie de specializare care îşi găseşte
justificarea prin specializarea diferitelor areale ale turismului din judeţul Gorj pe
anumite forme de turism dar şi intrarea turismului în sfere noi ale serviciilor şi
chiar ale specificului de ansamblu al activităţilor, diversificându-şi atât
produsele turistice cât şi pieţele pe care se orientează, căutând o nouă clientelă
turistică pe care să o poată integra în cererea actuală.
Diversificarea producţiei turistice va consta în lărgirea gamei de produse
turistice oferite pe piaţă, ca modalitate principală de valorificare superioară a
potenţialului de care dispune judeţul la nivelul diverselor localităţi ale sale.
Această strategie îşi găseşte eficienţa în cadrul extins al turismului, dat fiind
faptul că este o strategie aplicabilă la nivelul unui sistem turistic cu unităţi de
turism mai mari, cu un apreciabil volum de activitate. Ea nu poate fi pusă în
aplicare de micile unităţi de turism cu o capacitate foarte restrânsă şi posibilităţi
financiare, materiale şi umane nesemnificative la nivel individual.
Diversificarea poate fi realizată în mai multe moduri, cele mai bune
rezultate putând fi obţinute prin diversificarea de plasament . Pe baza analizei
regionale referinţele acestei strategii trebuie să vizeze zonele turistice foarte bine
plasate în cadrul domeniului turistic din zona judeţului Gorj ca şi unităţile cele
mai bine privite de către turişti, cu bune perspective de creştere prin utilizarea
lichidităţilor excedentare obţinute pentru crearea de noi capacităţi. Pe această
bază se poate încerca şi crearea de noi centre turistice în Gorj, în vederea
descentralizării turismului concentrat în Târgu-Jiu şi Novaci-Rânca. Pe măsură
ce turismul va evolua către o activitate matură puternic implementată în
structurile turistice ale regiunii, se poate aplica o diversificare de desfăşurare,
aplicabilă în arealele unde activitatea turismului a ajuns la maturitate, precum
zona turistică submontană. Transformarea trebuie să urmărească implicarea în
acele activităţi care, la un moment dat, vor asigura creşterea turismului şi
avantajul concurenţial în raport cu alte activităţi economice.
Diversificarea se poate realiza şi în vederea consolidării turismului în
perioada care urmează şi întărirea activităţilor turistice prin adăugarea unor
activităţi complementare dar şi forme diversificate ale serviciilor de bază,
generând o evoluţie complexă şi o diversificare a tuturor activităţilor iar pe
ansamblu o maturizare a sectorului .
La un moment dat, din gama diversificată de produse turistice oferite pe
piaţă, turismul din Gorj va alege un anumit tip de produs turistic, pentru care
poate deţine supremaţia pe o anumită piaţă, specializându-se în acelaşi timp pe
anumite pieţe cu anumite produse. Dinamica sistemului strategic în turism din
Gorj trebuie să vizeze realizarea unei diversificări pe zone specializate pe
anumite produse turistice.

207

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI GORJ

În urma analizei SWOT a potenţialului turistic al judeţului Gorj, trebuie
propusă o strategie ofensivă, de punere în valoare a punctelor tari şi de
valorificare a multiplelor oportunităţi de care beneficiază judeţul Gorj ca
destinaţie turistică (turism montan, cultural-istoric-religios, turism de agrement)
şi centru de afaceri, academic etc. (turism de afaceri, turism academic, turism
sportiv etc.), precum şi ca centru cu obiective şi trasee turistice (turism de
tranzit, agroturism şi turism ecologic, turism extrem ş.a.).
O strategie de diversificare ar trebui să includă un program agresiv de
publicitate, prin intermediul unei pagini web cu legături pe toate site-urile
autorităţilor locale, prin crearea unei baze de date conţinând agenţii de turism
din România şi prin furnizarea continuă de informaţii – calendar al
evenimentelor, actualizarea produselor şi alte activităţi similare, plasarea
reclamelor în publicaţiile de turism naţionale şi regionale şi participarea la
târgurile de turism din România.
Există câteva segmente de piaţă care merită o atenţie specială în cadrul
strategiei de diversificare:
1. Turismul de afaceri
Datele actuale menţionează turismul de afaceri ca un posibil segment de
explorat pe termen lung.
Multe din unităţile de cazare din localităţile urbane din judeţul Gorj au o
cerere relativ compusă din persoane care călătoresc în interes de serviciu. Cu
toate acestea centrele urbane din Gorj nu dispun de săli de conferinţe dotate cu
facilităţi corespunzătoare pentru întâlniri şi convenţii de afaceri, simpozioane,
reuniuni, sesiuni ştiinţifice şi pentru turism (confort, mediu, instalaţii de
comunicare şi proiecţie etc.).
Multe unităţi mari de cazare consideră afacerea organizării de conferinţe
ca pe o posibilitate de afaceri suplimentară. Cei care oferă un mediu plăcut,
facilităţi funcţionale de întâlniri, cazare de calitate, acces facil din principalele
centre si facilităţi corespunzătoare de petrecere a timpului liber sunt cei care au
cele mai mari şanse de reuşită.
Există o piaţă extinsă a conferinţelor internaţionale, fie la nivel de
asociaţii, organizaţii guvernamentale sau corporaţii. Aderarea României la
Uniunea Europeană oferă oportunităţi de atragere a întâlnirilor europene si
regionale cu condiţia oferirii unor facilităţi corespunzătoare. De asemenea
extensiunea mare o au stagiile de pregătire şi trening organizate de companii
pentru proprii angajaţi, necesitând spaţii pentru lectorate.
Din punct de vedere al amploarei, întâlnirile formează o gamă largă.
Procentul întâlnirilor cu un număr de delegaţi participanţi între 50-149 a crescut
în ultimii 10 ani. Marea majoritate a întâlnirilor numără sub 200 de delegaţi.
Majoritatea întâlnirilor internaţionale se desfăşoară în centre de conferinţe
special amenajate sau hoteluri. Există tendinţa ca întâlnirile de dimensiune mai
redusă si cele ale companiilor să se desfăşoare în hoteluri. Pentru întâlnirile
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asociaţiilor mai mari şi cele guvernamentale sunt preferate centrele de conferinţe
special amenajate.
Perioadele de vârf ale întâlnirilor internaţionale din Europa sunt primăvara
si toamna si nu se suprapun peste vârfurile de sezon.
Este în mod cert nevoie de centre de conferinţe amenajate în localităţile
urbane care să găzduiască în special evenimente guvernamentale sau ale
asociaţiilor. Potenţialul pieţei este clar. Vor fi necesare centre cu mai multe
încăperi mai mici pentru sesiuni separate si pentru organizarea unor conferinţe
cu mai puţini delegaţi. Un centru special amenajat va trebuie să aibă
flexibilitatea de a oferi forme de întâlniri inovatoare, cum ar fi lansarea de
produse. Este nevoie de suficientă flexibilitate pentru ca acest centru să poată fi
folosit pentru distracţii şi chiar pentru evenimente sportive, atunci când nu sunt
solicitări pentru principala sa funcţie, aceea de locaţie pentru întâlniri.
Este necesară publicarea de materiale de promovare pentru acest tip de
turism oferind o imagine generală a gamei de facilităţi pentru întâlniri,
disponibile ară. Acestea pot fi distribuite cu ocazia evenimentelor de promovare
şi ca răspuns la solicitările de informaţii. Asociaţia Naţională a Organizatorilor
Profesionişti de Conferinţe si Expoziţii ca membru al ICCA poate fi rampa de
lansare pentru acest tip de turism, având acces la o piaţă mai largă şi date de
contact.
2. Turismul rural
Structura reţelei de localităţi rurale se caracterizează în ansamblu printr-un
amplu proces de transformare calitativă păstrându-se însă specificul tradiţional
odată cu diversificarea funcţiilor economice, realizarea unui volum însemnat de
investiţii în vederea valorificării potenţialului turistic şi al specificului zonei,
precum şi în creşterea nivelului de trai şi a infrastructurii generale.
Majoritatea satelor judeţului sunt situate în zonele de contact dintre munţi
şi depresiuni şi între depresiuni şi dealuri precum şi în lungul văilor, satele
formând o linie aproape continuă în zona submontană şi câteva aliniamente
nord- sud în zona colinară.
În judeţul Gorj există 63 de comune ce grupează cele 396 sate la care se
adaugă 17 sate în componenta oraşelor conform figurii „Harta administrativ –
teritorială a judeţului Gorj”.
Toate aceste elemente specifice judeţului au determinat un anumit mod de
gândire în dezvoltarea reţelei de localităţi şi au impus acţiuni care să asigure
concentrarea unor centre turistice care să favorizeze apariţia elementelor de
infrastructură turistică şi dezvoltarea serviciilor turistice rurale.
Centrele teritoriale ale A.N.T.R.E.C. s-au ocupat de următoarele aspecte în
dezvoltarea conceptului de sat turistic prin atragerea de noi membri şi crearea în
zonă a unui curent de opinii favorabil pentru turismul rural, promovarea ofertei
locale prin acţiuni specifice de marketing, asigurarea cuprinderii în catalogul
naţional a tuturor structurilor turistice rurale clasificate, organizarea cu sprijinul
corpului de experţi ai Asociaţiei Naţionale a unor cursuri de pregătire
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profesională pentru deţinătorii de structuri turistice rurale, acordarea de asistenţă
tehnică la întocmirea documentaţiei pentru clasificare şi participarea la
activitatea comisiilor tehnice de clasificare a structurilor turistice rurale din zonă
precum şi organizarea cel puţin odată pe an la nivelul centrului teritorial al
„Olteniei de sub munte” a unor acţiuni promoţionale de genul „Zilele deschise
pentru vacanţe la ţară”.
Există un proiect de colaborare între Ministerul Turismului, Comisia
Zonei Montane şi ANTREC privind realizarea unui ghid cu variante de
organizare şi amenajare dar şi administrare a structurilor de primire turistice nou
constituite sau a posibilităţilor de adaptare a clădirilor existente prin soluţii de
amenajare cu instalaţii sanitare, de dotare a spaţiului pentru şi servirea mesei, a
saloanelor pentru petrecerea timpului liber şi variante de dotare cu mobilier,
decoraţiuni interioare şi exterioare.
În cataloagele anuale privind oferta turistică rurală vor fi cuprinse şi
calendare privind desfăşurarea principalelor manifestări folclorice, religioase,
culturale din fiecare zonă, acestea putând constitui motivaţii pentru atragerea
turiştilor.
În acest context prin sprijinul şi participarea ANTREC se poate realiza şi
implicarea EUROGITES în scopul asigurării unor sisteme de apreciere a calităţii
serviciilor, de informare şi de rezervare a locurilor pentru turismul rural,
concepute astfel încât turismul rural din această regiune să poată fi integrat în
sistemul european şi de corelare a sistemului naţional de clasificare cu cel din
celelalte state europene.
Stabilirea tipologiei satelor turistice se bazează pe evidenţierea
specificului localităţilor rurale şi clasificarea lor în cadrul zonei turistice a
judeţului Gorj, pe câteva tipuri fundamentale.
Această clasificare este necesară în scopul promovării în fiecare localitate
a celor mai adecvate forme de turism atât în funcţie de potenţialul turistic şi
vocaţia specifică pe plan local cât şi de principalele motivaţii şi opţiuni ale
categoriilor de turişti care frecventează localitatea respectivă.
Aplicarea principiului specializării în domeniul organizării şi funcţionării
satului turistic este cu atât mai necesară cu cât fiecare localitate rurală constituie
o entitate cu particularităţi proprii şi activităţi specifice, care trebuie evidenţiate,
catalogate şi valorificate cât mai eficient posibil, din punct de vedere turistic 1 .
Orientarea turistică şi satisfacţia turiştilor se poate realiza doar prin
această selecţionare şi orientare cu ajutorul pliantelor informative, asupra
calităţii fiecărei zone în parte şi a acoperirii cu utilităţi de cazare şi alimentaţie,
turiştii realizând o grupare prealabilă pentru un sat sau altul în funcţie de
principalele lor opţiuni şi motivaţii turistice.
Aceasta permite o mai bună cunoaştere şi funcţionare a mecanismului
cerere-ofertă în vederea corelării dintre „consumul turistic” şi „producţia” de
1

Bran, Florina – Turismul rural – Modelul european, Editura Economică, Bucureşti, 1997, pag. 124
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servicii urmând o organizare a spaţiilor şi serviciilor de cazare şi alimentaţie în
funcţie de caracteristicile culturale, social-demografice şi psihografice ale
clientelei turistice. De asemenea programele de promovare şi marketing vor
putea fi eficientizate prin realizarea unei publicităţi concrete şi specifice fiecărei
localităţi.
Din punct de vedere teoretic, problema tipologiei satelor turistice poate fi
abordată opţional, dar aplicarea ei reprezintă o soluţie necesară în vederea
determinării caracteristicilor turismului ce poate fi practicat.
Este necesar pentru declararea unui sat turistic, alături de dorinţa şi
intenţia organizatorilor, ca acesta să întrunească un cuantum de condiţii naturale
şi istorice dar şi dezvoltare social – economică obiectivă şi anumite caracteristici
specifice cu un caracter de ofertă unică regională.
Satele turistice etnografice folclorice fac parte din zona submontană din
jumătatea vestică a judeţului dar integrate în oferte clasificate se regăsesc sate
precum Polovragi, Rasoviţa, Hobiţa.
Încadrarea satelor turistice în această categorie se bazează pe portul
tradiţional, arhitectura, mobilarea şi decorarea interioară, muzica populară şi
coregrafia populară, ce se impun ca şi caracteristici generale ale acestor
localităţi. În aceste localităţi pot fi oferite turiştilor servicii autentice neîntâlnite
în alte categorii: mobilier, decor, echipamente în stil popular, meniuri specifice
zonei servite în vase autentice ale zonei predominând ceramica şi lemnul.
Acesta nu exclude posibilitatea unei oferte alternative, moderne dacă
acestea se regăsesc în cerinţele turiştilor.
În aceste sate se pot organiza expoziţii artizanale permanente, cu vânzare,
pentru turiştii care trec prin localitate.
Satele turistice de creaţie artistică şi artizanală se regăsesc ca produs
turistic rural în judeţul Gorj încă din anul 1974 când s-a realizat o primă
inventariere a potenţialului turistic al zonelor rurale, prin includerea în această
categorie a localităţii Tismana ce se află încă în oferta judeţului alături de
localităţile Padeş şi Stăneşti. Această caracteristică este evidenţiată în special în
zona submontană din jumătatea vestică a judeţului.
Sunt cunoscute interesele turistice faţă de aceste zone fiind atraşi turiştii în
special de dorinţa de a achiziţiona creaţii artistice artizanale direct de la
producătorii locali. De asemenea în aceste sate turistice se dezvoltă şi
meşteşuguri tradiţionale legate de artizanat şi creaţii artistice diverse în cadrul
gospodăriilor sau în unele ateliere specializate unde artiştii şi meşterii populari
realizează sculptură în materiale tradiţionale ca lemnul sau piatra, ţesătoria
populară (covoare, paturi, pânzeturi), confecţii şi cusături populare a costumelor
folclorice, ceramică de uz casnic şi gospodăresc, pictură naivă şi icoane pe
sticlă, lemn şi pânză.
Creaţiile folclorice din muzica şi dansul popular oltenesc sunt extrem de
apreciate fiind larg răspândite şi în alte centre rurale uneori asociate specificului
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localităţii: muzică populară a oierilor, muzica şi dansul podgorenilor şi a celor
din văile Gorjului.
Aceste activităţi sunt uneori practice chiar în cadrul gospodăriilor gazdelor
dar posibilităţile sunt în general limitate de mărimea gospodăriilor şi volumul
acestor activităţi. În general preocupările de bază în aceste localităţi au fost
dezvoltate la nivelul unor centre de producţie populară, însă în ultimul timp
rentabilitatea acestor unităţi fiind scăzută a dus la dispariţia treptată a acestora.
În cadrul gospodăriilor pot fi realizezate expoziţii cu forme de
comercializare a acestor produse artizanale şi activităţi la care pot fi invitaţi
turiştii amatori.
Caracteristica esenţială a acestor sate, imaginea lor de marcă, este larga
răspândire a artei şi artizanului ca o formă certă de păstrare a formelor de viaţă
rurală tradiţională manifestate faţă de schimbările în modul de viaţă şi în
concepţii ale locuitorilor din aceste regiuni.
Satele turistice pastorale se grupează în zona limitrofă muntelui pe toată
lungimea munţilor Vâlcan şi Parâng dar prezintă un singur centru cu integrare în
oferta turistică rurală a ANTREC. Este vorba de centrul Novaci unde în jurul
oraşului se dezvoltă numeroase localităţi rurale: Cernădia, Berceşti, Hirişeşti,
Pociovalişte, Aniniş.
În această categorie se încadrează în general sate de munte în care
preocuparea dominantă a localităţilor este creşterea animalelor, fie a oilor fie a
vitelor şi care pot să ofere turiştilor un mod de viaţă specific şi bazat pe o
alimentaţie bazată pe produse lactate şi carne.
Pentru divertisment se adaugă vizite la stânele din zona munţilor şi
drumeţii specifice acestor zone. Foarte apreciate sunt ospeţele organizate ce au
specific ciobănesc cuprinzând unele meniuri inedite: batal la proţap, berbec
haiducesc, balmoş, urdă, jintiţă, caş, brânză, pastramă, acestea putând fi
organizate atât în gospodării cât şi la stânele din afara localităţilor în zona
montană.
Originalitatea şi unicitatea acestor aspecte este completată de persistenţa
în timp cu păstrarea unor valori etnografice şi folclorice asociate, demne de luat
în considerare în constituirea unui produs turistic clar diferenţiat în raport cu
celelalte tipuri existente în judeţ.
Satele turistice pomicole şi viticole existente predominant în zona colinară
sunt mai rar cuprinse în amenajarea turistică rurală ca urmare a unei modernizări
accentuate şi timpurie încă din perioada de după 1950.
Avantajele unei infrastructuri de calitate şi dotări tehnico - edilitare şi
social – comunitare mai avansate au dus la dispariţia unor aspecte tradiţionale
ale vieţii rurale în acest tip de localităţi.
Încercări de redresare turistică se realizează în unele din aceste localităţi.
Larg răspândite sunt în zona depresiunii Târgu Jiu până la Motru şi Polovragi, ca
şi în zona de vest în dealurile din dreapta Jiului, iar exemplul elocvent este al
localităţilor din platforma Motrului.
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Dezvoltarea exploatărilor miniere în zona aceasta a dus la dispariţia a
numeroase sate, singurele reprezentante fiind rămase în zona estică a depresiunii
Târgu Jiu, expresiv fiind cazul localităţilor Ciuperceni, Teleşti, Câlnic, Arcani.
În aceste localităţi predomină activităţile de cultivare a pomilor fructiferi
şi a viţei de vie iar activităţile turistice sunt posibile pe toată durata anului, însă
apar şi unele fluctuaţii legate de repartiţia vacanţelor.
Dezavantajul apare din necorelarea dintre perioada vacanţelor şi cea de
producţie pomi-viticolă de care sunt legate numeroase activităţi suficient de
pitoreşti ce pot atrage numeroşi turişti. Există posibilitatea conservării
produselor şi oferta lor în perioada mai activă a turismului rural din timpul
vacanţelor de vară şi iarnă dar şi diversificarea ofertei de produse culinare şi
preparate naturale şi comune şi dietetice pe bază de fructe.
Valoarea acestui produs turistic o reprezintă şi amplasamentele, de o
frumuseţe inegalabilă, a gospodăriilor între livezile de pomi fructiferi şi podgorii
şi spaţiile largi ale terenurilor aferente necesare creării unor dotări precum
terenuri de sport (tenis, golf) sau împletirea unor activităţi eterogene (echitaţie,
sport, evenimente culturale cu specific).
Satele turistice pescăreşti şi vânătoreşti. Aşa cum am prezentat şi anterior
aceste activităţi se regăsesc în forme restrânse şi nespecifice, urmare a vocaţiei
ecologice ale zonei judeţului Gorj.
Aceste activităţi sunt legate îndeosebi de zona colinară din jumătatea
estică a judeţului în stânga râului Jiu, precum şi în zona masivului Vâlcan, unde
se remarcă cele mai pretabile regiuni având un grad ridicat de împădurire cu un
fond cinegetic bogat aflat în imediata apropiere a localităţilor şi favorizând
dezvoltarea activităţilor de tip vânătoresc.
Nici chiar regiunea montană Parâng nu prezintă un grad de acoperire cu
păduri atât de ridicat precum zona de podiş din stânga Jiului, fapt datorat
întinderii pădurii în munţi dincolo de primul şir de culmi alcătuite în special din
calcare.
De asemenea în jumătatea estică a podişului (zonei colinare) se regăseşte
cea mai bogată reţea de râuri dezvoltată pe văile Gilort, Amaradia, Olteţ şi a
afluenţilor acestora. Aceste râuri reprezintă unele dintre cele mai curate din
întreaga reţea hidrografică subcarpatică şi de podiş din România urmare a
industrializării reduse a zonei şi deversărilor reduse de ape uzate şi a
modificărilor reduse din albii. Ca urmare s-au păstrat majoritatea speciilor
piscicole cu numeroase exemplare încadrând regiunea în categoria celor cu
potenţial piscicol ridicat, ţinând cont şi de numeroasele lacuri şi bălţi din zonele
meandrelor acestor râuri.
Satele sunt numeroase în această zonă păstrând numeroase elemente
autentice rurale reprezentând una din zonele cu cel mai bogat potenţial turistic
din judeţul Gorj dar situaţia economică precară a locuitorilor şi localităţilor a
făcut ca prea puţine să fie premisele economice de impulsionare a turismului
rural.
213

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI GORJ

Astfel doar localităţile de pe valea Gilortului au avut posibilitatea
dezvoltării mai accentuate fiind în legătură şi cu artera rutieră de interes judeţean
Târgu Jiu – Filiaşi, apărând aici şi un prim exemplu în oferta agroturistică din
categoria celor clasificate prin localitatea Vladimir. De asemenea numărul
localităţilor cu bogat patrimoniu este mult mai mare remarcând localităţi
importante precum Jupâneşti, Bărbăteşti, Logreşti, Bustuchin, Alimpeşti, Roşia
de Amaradia, Hurezani, Stejari, Dănciuleşti.
Valoarea acestor localităţi rurale este legată de activităţile de găzduire
împletite cu cele legate de pădure şi vânătoare şi ape cu fondul piscicol realizând
cea mai valoroasă combinaţie a cadrului natural din zona judeţului.
Cu toate acestea este încă insuficient exploatată valoarea turistică a acestor
localităţi reprezentând o zonă de dezvoltare prioritară în viitorul turismului rural
al judeţului Gorj.
Satele climatice şi peisagistice: caracteristicile predominante ale acestor
localităţi, adecvate turismului de sejur sunt cadrul natural şi poziţia apropiată de
obiective turistice spectaculoase din categoria reliefului cum ar fi chei, peşteri,
abrupturi şi pante, platouri pentru panorame. Beneficiază şi de cadru climatic
favorabil neafectat de formele moderne de poluare şi de forme de tratament
naturist extrem de bine apreciate în turismul rural.
Satele de munte şi deal cu casele situate pe coline cu pajişti şi fâneţe
uneori livezi, satisfac motivaţia fundamentală a numeroşilor turişti
„reîntoarcerea la natură”.
Poziţionarea acestor localităţi este strict legată de existenţa acestor
elemente ce au o răspândire izolată în teritoriul judeţului Gorj. Se regăsesc în
zone diverse unde apar şi sate turistice din categoriile anterioare dar sunt definite
evident prin aceste elemente diferenţiindu-se net de celelalte exemple.
Ca un aliniament dominant avem aria submontană în strânsă legătură cu
fenomenele carstice din zonă şi climatul montan favorabil, dar apariţia lor se
remarcă ţi în zonele dealurilor.
Reprezentative în acest sens sunt localităţile Runcu şi Baia de Fier incluse
şi în patrimoniul ecologic al României prin fenomene naturale extrem de
spectaculoase, la care se adaugă şi localitatea Săcelu ce are asociată şi
caracteristica de cură balneară fiind definită şi ca staţiune de interes local.
Numeroasele aprecieri pozitive deja existente şi în literatura turistică
despre aceste obiective din cuprinsul localităţilor menţionate fac extrem de
favorabilă dezvoltarea în domeniul turismului rural a acestor localităţi privite ca
o formă de apropiere între turismul clasic şi produsele turistice rurale putând
dezvolta o primă fază a competitivităţii în sectorul economic al turismului.
3. Turismul cultural
Dezvoltarea judeţului Gorj prin turismul cultural presupune :
- amenajarea şi prezentarea locurilor cultural-turistice ;
- punerea în valoare de noi centre culturale ;
- dezvoltarea de noi itinerare şi circuite ;
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- încurajarea oricăror iniţiative culturale.
- dezvoltarea turismului rural ;
- punerea în valoare a vechilor centre istorice.
Pe plan european şi internaţional asistăm la o dezvoltare şi diversificare
extraordinară a turismului cultural, ca urmare a deschiderii politice şi economice
din ţările Europei Centrale şi de Est, pe de o parte şi datorită adâncirii
concurenţei între ţările aferente, cu vechi tradiţii în această formă de turism, pe
de altă parte.
La forumul internaţional al Organizaţiei Internaţionale de Turism s-a
apreciat că şi în viitor călătoriile de cunoaştere culturală, caracterizate prin
dinamism şi lipsă de monotonie, vor devansa călătoriile de sejur, prin atragerea
şi fixarea de noi segmente ale cererii.
Obiectivele turistice de pe teritoriul judeţului Gorj sunt de mare interes
cultural, ştiinţific, artistic, educativ, multe dintre ele având caracter de unicat pe
plan european. Obiectivele din judeţul nostru sunt caracterizate printr-un grad
ridicat de dispersie, ceea ce face posibilă vizitarea lor prin intermediul
circuitelor turistice, în mod independent sau în grupuri organizate.
Diversificarea formelor de cazare parahoteliere, în sistem privat, va
constitui un element benefic pentru turismul cultural.
Din numărul ridicat de monumente culturale doar o mică parte sunt atrase
în circuitul turistic naţional şi internaţional, recunoscute deja în multe programe
turistice; în acest sens cele mai cunoscute sunt cele din nordul judeţului
Tismana, Novaci, Polovragi şi Lainici. Din analiza cataloagelor de ofertă ale
firmelor tour-operatoare româneşti şi străine se poate observa că resursele
culturale şi naturale ale judeţului Gorj sunt complet necunoscute potenţialilor
turişti străini, sau insuficient mediatizate.
O problemă de maximă importanţă o constituie conservarea şi restaurarea
monumentelor, lipsa unei politici coerente privind protecţia patrimoniului din
ultimele decenii arată starea precară a multor monumente valoroase.
În ultimii ani au avut loc ample acţiuni de restaurare a unor monumente
din judeţ printre care de maximă importanţă a fost restaurarea Ansamblului
Sculptural „Brâncuşi”.
Este necesară creşterea iniţiativelor pentru organizarea unor manifestări
cultural-artistice, cu ecou pe plan naţional şi european pe modelul Festivalului
Internaţional de Folclor desfăşurat în fiecare an la sfârşitul verii în oraşul TârguJiu şi redactarea în câteva limbi de circulaţie a unui ghid anual, al tuturor
manifestărilor cultural-artistice, religioase, etnofolclorice.
În strategia de dezvoltare a turismului cultural la nivel de judeţ trebuie
urmărite mai multe direcţii de acţiune ca :
- stabilizarea zonelor şi a localităţilor prioritare pentru dezvoltarea
turismului cultural;
- dezvoltarea produsului turistic;
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- introducerea în circuit a unor programe turistice noi, insistând asupra
punerii în valoare a obiectivelor turistice cu caracter de unicat naţional, european
sau mondial, aşa cum este Ansamblul Sculptural „ Brâncuşi”;
- lansarea unor programe turistice zonale;
- formarea prestatorilor de servicii turistice şi a tour-operatorilor pentru
turismul cultural;
- promovarea turismului cultural.
Programele turistice de perspectivă au în vedere, pe de o parte, latura de
divertisment ce trebuie să însoţească acţiunile turismului cultural, iar pe de altă
parte, programele tematice, introducerea unor elemente folclorice şi etnografice,
vizite la centrele de creaţie a meşterilor populari din Curtişoara, etc, organizarea
unor excursii de scurtă durată. De mare succes se bucură şi pot fi oferite, circuite
al căror traseu va fi alcătuit de turişti.
4. Turismul montan şi ecoturismul
Studiile internaţionale arată că turismul montan şi ecoturismul reprezintă
nişe de piaţă în creştere, iar judeţul Gorj cu zona sa montană are un potenţial
ridicat şi este bine poziţionat, astfel încât se poate începe capitalizarea acestor
resurse şi oportunităţi. Prin intermediul Asociaţiei Române pentru Turism
Ecologic (RETREAT) se poate sprijini intenţia de a deschide pensiuni în zona
parcurilor naţionale ş.a..
Sporturile de iarnă sunt în mare vogă în România. Schiul, snow boardingul şi activităţile asociate acestora sunt foarte la modă. Cei care fac parte din
clasa de mijloc, în creştere în special în oraşe, au descoperit în sporturile de
iarnă o activitate pe care şi-o pot permite şi care le îndeplineşte multe din
aspiraţii. Judeţul Gorj deţine mai multe zone în munţii Parâng şi Vâlcan care pot
exploata această oportunitate pentru a dezvolta facilităţi specifice sporturilor de
iarnă însă nici unul nu poate fi la fel de competitiv ca zona Rânca. Pe de altă
parte judeţul Gorj nu îşi poate permite investiţii în zone noi decât în momentul
integrării staţiunii Rânca în turismul pentru sporturi de iarnă la nivel naţional şi
european.
O mare parte a acestei dezvoltări a turismului montan în Gorj a fost din
păcate realizată ad hoc şi fără a lua în considerare implicaţiile pe scară largă.
Există riscul ca dezvoltarea acestui turism în Gorj să se confrunte cu unele
aspecte, cum ar fi:
• Să devină neviabil pentru că piaţa ţintă este prea mică iar accesul greoi;
• Să devină neviabil din cauza sezonului scurt datorită insuficienţei zăpezii –
altitudinii si încălzirii globale – şi cererii reduse din cursul săptămânii;
• Să devină neviabil si să aducă daune mediului datorită necesităţii şi costului
producţiei de zăpadă artificială;
• Să aibă impact de distrugere a mediului, în urma unei dezvoltări neplanificate
de tip plan de urbanism;
• Să exercite o presiune prea mare asupra infrastructurii locale – drumuri de
acces, sisteme sanitare si de canalizare, parcarea autovehiculelor.
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Datele privind gradul de ocupare a spaţiilor de cazare si capacitatea de
transport pe cablu pentru staţiune Rânca, indică vârfuri scurte ale cererii şi un
grad de utilizare generală scăzut. Creşterea potenţială a pieţei pentru sporturile
de iarnă nu a fost cercetată la nivel naţional. Dezvoltarea viitoare presupune deci
riscuri. Programul naţional „Super schi în Carpaţi” nu a fost nici în prezent
corelat la nivelul întregii arii Carpatice din România” iar zona Gorjului nu a
beneficiat de programe de dezvoltare naţionale.
Este necesară comandarea unui studiu pe piaţă privind cererea românilor
pentru sporturi de iarnă pe baza profilului, a venitului disponibil şi locaţiei în
vederea evaluării potenţialului acestui tip de turism.
Dezvoltarea unor noi facilităţi pentru sporturi de iarnă în zona montană
din Gorj trebuie să fie autorizată din punct de vedere al amenajării teritoriale
Trebuie introdus un sistem de coordonare şi control a autorizărilor în baza
reglementărilor generale privind construcţiile. Autorizaţiile se pot elibera dacă
se poate prezenta:
• Un plan de afaceri specificând perioadele şi volumul utilizării proiectate;
• Că impactul gradului de utilizare asupra confortului şi infrastructurii locale –
apă, sistem sanitar, canalizare, acces de transport, parcare, etc. este acceptabil
şi asigurat;
• Printr-un studiu de impact, că dezvoltarea este acceptabilă din punct de
vedere al mediului.
Dezvoltarea la nivel local trebuie de asemenea să se încadreze în planul
judeţean de dezvoltare şi amenajarea teritoriului şi să fie garantate de Consiliul
judeţean. Departamentul de planificare al Consiliului judeţean trebuie să aprobe
toate dezvoltările aferente practicării sporturilor de iarnă, asigurând respectarea
în totalitate a consideraţiilor de mediu şi asigurarea infrastructurii de susţinere.
Cea mai bună perioadă pentru zăpadă în majoritatea zonelor schiabile din
judeţul Gorj este decembrie – martie. Totuşi, staţiunea Rânca adesea
funcţionează la întreaga capacitate în weekend pe durata acestor luni. Prima
săptămână din luna februarie este vacanţa stabilită pentru elevii din scoli şi licee
care, fie cu familia, fie în grupuri şcolare sunt potenţiali buni clienţi pentru
sporturile de iarnă. Există totuşi riscul unui alt vârf pe parcursul acestei
săptămâni.
Produsul drumeţii este în mare parte bine dezvoltat pe teren prin sistemul
de marcare şi procesul de autorizare a traseelor. Totuşi, există o slabă
comunicare privind extinsa ofertă a produsului către potenţialii excursionişti,
care în consecinţă nu cunosc oportunităţile. Această lipsă de comunicare trebuie
rezolvată.
Autorităţile locale vor trebui să realizeze publicaţii cuprinzând hărţi care
indică traseele din interiorul şi din jurul zonelor judeţului Gorj. Nu există
uniformitate în prezentarea acestor informaţii sau a hărţilor. Informaţii detaliate
privind posibilităţile de drumeţie sunt în general disponibile de la localnici
numai la sosirea într-o localitate de munte. Publicitatea în avans este precară, iar
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informaţiile detaliate pentru planificare sunt dificil de obţinut înaintea unei
vizite.
În pofida evidentei atracţii a drumeţiilor în Carpaţii Gorjului şi a efortului
serios depus pentru a oferi trasee clar marcate şi sigure, acest "produs" nu este
promovat cu agresivitate.
Pentru a aduce datele referitoare la reţeaua actuală a traseelor până la acest
nivel, trebuie stabilită o hartă uniformă a tuturor traseelor, care poate fi folosită
pentru producerea de pliante cu trasee locale, materiale de publicitate a
drumeţiilor în general şi trebuie folosite în sistem web.
SALVAMONT Gorj şi alte organisme interesate de pe plan local trebuie
aibă la dispoziţie un set pentru colectarea datelor şi echipament GPS prin care să
includă datele traseelor într-un format cartografic standard şi să adune date
suplimentare pentru fiecare traseu – puncte de acces, legături de transport,
dificultatea si tipul terenului, descrierea traseului, spaţii de cazare pe traseu sau
în apropiere, etc. pentru a le publica în formă tipărită si pe website.
Este nevoie de un plan de acţiune pentru realizarea hărţilor şi publicitatea
traseelor de drumeţie, inclusiv:
• Harta GPS a tuturor traseelor autorizate;
• Producerea unei specificaţii pentru realizarea hărţii şi a oricăror alte şi
viitoare trasee;
• Producerea unei cartografii standard şi a datelor pentru zonele traseelor de
drumeţie incluzând marcarea traseelor, atracţii, vederi panoramice, descrierea
rutelor (dificultate, durată, distanţă, diferenţă de altitudine, echipament, etc.),
transport către şi de la trasee, cabane si alte unităţi de cazare;
• Prezentarea traseelor în formă detaliată, punct cu punct şi în forma
circuitelor;
• Dezvoltarea unui catalog al traseelor;
• Dezvoltarea unei campanii de marketing pentru drumeţii în România şi
realizarea materialelor publicitare de bază pentru operatorii şi cluburile de
drumeţie, precum şi pentru turişti individuali.
• Raţionalizarea reţelei traseelor pentru drumeţie în zonele protejate în scopul
minimizării impactului negativ asupra mediului.
În unele zone, infrastructura traseelor de drumeţie prezintă deficienţe –
marcarea este incompletă, iar cabanele montane necesită reparaţii şi renovare. Se
recomandă ca în zonele protejate să se identifice deficienţele şi cerinţele atât
pentru traseele existente, cât si pentru cele noi şi să includă aceste planuri de
dezvoltare turistică durabilă. Administratorii zonelor protejate să includă
cerinţele de refacere şi extindere a traseelor de drumeţie în planurile lor de
dezvoltare turistică durabilă.
5. Mini-vacanţe, turism de tranzit şi turişti de week-end
Ca urmare a studiului sociologic, s-a ajuns la concluzia că unele dintre
motivele pentru care respondenţii respectivi au vizitat judeţul Gorj ca turişti sunt
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următoarele: vizitarea în trecere a obiectivelor istorice, culturale şi naturale;
petrecerea mini-vacanţelor itinerante, petrecerea week-end-ului. Combinaţia de
turişti de mini-vacanţe şi de week-end sugerează că ar trebui acordată o atenţie
specială acestui segment de piaţă, printr-o publicitate regională şi prin campanii
de informare.
În actualele condiţii economico-sociale ale ţării, cu o majoritate a
populaţiei aflată sub standardul minim al posibilităţilor de practicare a unui
turism decent (500 USD venit net lunar / persoană), turismul de scurtă durată din
zonele periurbane (îndeosebi ale aşezărilor urbane mari, cu cerere turistică
importantă) oferă posibilităţi largi de practicare unui mare număr de persoane.
Ca urmare, el devine o veritabilă linie de start a turismului de perspectivă.
Amenajarea turistică a zonelor preorăşeneşti, în special a municipiului
Târgu-Jiu trebuie să urmărească următoarele coordonate: Pădurea Drăgoieni –
turism recreativ; Dealul Târgului – turism mixt (ecologic şi recreativ); Băile
Săcelu – turism mixt (curativ şi recreativ).
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Partea a 4-a
Planul de dezvoltare a turismului
4.1. Cerinţe ale planului operaţional de dezvoltare a turismului în
judeţul Gorj
Un turism durabil în judeţul Gorj trebuie să acopere, în acord cu strategia
de dezvoltare a turismului în Gorj, toate formele şi activităţile din industria
ospitalităţii, incluzând turismul convenţional de masă, turismul cultural şi
religios, turismul de afaceri, turismul rural, turismul montan şi ecologic şi
turismul de tranzit, turismul urban. Procesul de orientare către durabilitate
trebuie să fie, în mod normal, coordonat la nivel judeţean de către factorii
guvernamentali şi susţinut de factori locali, la nivelul comunităţilor.
Durabilitatea, pentru turismul judeţului Gorj integrează trei aspecte
independente: economic, social-cultural şi de mediu. Dezvoltarea durabilă
implică permanenţă, ceea ce înseamnă că turismul durabil presupune utilizarea
optimă a resurselor (inclusiv a diversităţii biologice), minimizarea impactului
negativ economic, socio-cultural şi ecologic, maximizarea beneficiilor asupra
comunităţilor locale şi asupra conservării naturii. Ca o consecinţă firească,
durabilitatea se referă şi la structurile manageriale necesare în vederea
îndeplinirii acestor scopuri.
Scopul realizării unui turism durabil trebuie să fie subordonat planului
judeţean şi regional de dezvoltare economică şi socială. Acţiunile pot acoperi
scopuri economice (creşterea veniturilor, diversificarea şi integrarea activităţilor,
controlul, potenţarea şi zonarea dezvoltării), scopuri sociale (ameliorarea stării
sociale şi a inegalităţii distribuţiei veniturilor, protecţia patrimoniului sociocultural, participarea şi implicarea comunităţilor locale) ori scopuri ecologice
(protejarea zonelor ecoturistice, conservarea şi utilizarea durabilă a
biodiversităţii).
Implementarea politicilor şi planului turistic în judeţul Gorj reprezintă o
responsabilitate atât a autorităţilor judeţene, cât şi a sectorului privat. Sectorul
public răspunde de stabilirea planificării şi programelor, realizarea infrastructurii
de bază, dezvoltarea anumitor atracţii turistice, stabilirea şi administrarea
normelor de oferire a facilităţilor şi serviciilor, stabilirea măsurilor de
administrare şi valorificare a teritoriului şi de protecţie a mediului înconjurător,
stabilirea standardelor pentru pregătirea şi perfecţionarea în domeniul
turismului, menţinerea sănătăţii şi securităţii publice.
Sectorul privat răspunde de dezvoltarea serviciilor de cazare, a
operaţiunilor agenţiilor de turism, de activitatea întreprinderilor comerciale cu
specific turistic, şi se bazează pe infrastructură, pe dezvoltarea unor atracţii
turistice şi promovarea acestora prin activităţi specifice de marketing.
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Angajamentul politic în vederea dezvoltării turismului într-o manieră
planificată şi durabilă este esenţial. De asemenea, asociaţiile operatorilor din
turism vor trebui să fie implicate din ce în ce mai mult în aspecte legate de
dezvoltarea turismului.
Montajul logic şi programarea proiectelor de dezvoltare turistică sunt de
asemenea importante. În turism trebuie să existe organizaţii eficiente, atât
sectorul public, cât şi în cel privat care să asigure protecţia mediului înconjurător
şi standardele facilităţilor turistice. Proiectele specifice turismului trebuie
dezvoltate într-o manieră sistematică, aplicându-se metoda drumului critic.
Suportul financiar al proiectelor, atât pentru sectorul public, cât şi pentru cel
privat, este o condiţie foarte importantă. Pentru fiecare activitate turistică se vor
stabili programe de finanţare şi proiecte concrete.
De asemenea, este esenţială folosirea tehnicilor şi metodelor
marketingului turistic prin realizarea unui program promoţional. Activităţile de
marketing trebuie să se desfăşoare la nivelul unui oficiu local de turism şi în
sectorul turistic privat pentru că dezvoltarea unei imagini pozitive pe pieţele
turistice potenţiale este foarte importantă.
4.2. Obiective şi programe ale planului de dezvoltare a turismului
I. Obiective funcţionale
1. Crearea unei imagini nuanţate atât la nivel intern cât si la nivel extern privind
avantajele judeţului Gorj ca destinaţie turistică şi imaginea mărcii sale
turistice;
2. Asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului într-o manieră în care
bogăţiile sale de mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură
apreciate în prezent si păstrate pentru generaţiile viitoare;
3. Asigurarea recunoaşterii turismului ca factor cheie în cadrul economiei locale
şi ca un generator de noi locuri de muncă;
4. Să conştientizeze populaţia zonei cu privire la bogăţiile turistice ale judeţului
şi dorinţa de a le împărtăşi oaspeţilor;
5. Dezvoltarea infrastructurii şi suprastructurii turistice necesare derulării
sistemelor turistice prevăzute în strategia de dezvoltare;
6. Consolidarea sistemelor de coordonare prin organisme locale de turism care
să asigure respectarea standardelor de calitate a produselor si serviciilor, să
ofere informaţii vizitatorilor şi să sprijine toate acţiunile turistice în procesul
de dezvoltare a turismului local;
7. Dezvoltarea şi implementarea anuală a programelor de marketing pentru
judeţul Gorj ca destinaţie turistică prin colaborarea dintre sectorul public şi
cel privat, vizând toate pieţele principale cu potenţial;
8. Asigurarea mecanismelor de sprijin coordonat pentru organizaţiile de turism
regionale şi locale în dezvoltarea politicii turismului în judeţ.
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II. Priorităţi şi planificare strategică

1.
2.
3.
4.

A. Prioritate: Elaborarea politicilor, stabilirea organizării şi legislaţiei
în turism:
aprobarea politicii şi planului turistic local şi judeţean, ca document oficial al
dezvoltării turismului;
facilitarea dezvoltării unui centru sau oficiu judeţean de turism care să
sprijine dezvoltarea capitalului din turism;
consolidarea cadrului legal local pentru turism astfel încât acesta să asigure o
bună aplicabilitate si să garanteze standarde ridicate, în raport de zone
similare;
stabilirea reţelei punctelor, centrelor şi staţiunilor din judeţul Gorj pentru a
asigura cadrul de orientare pentru constituirea programelor turistice
(zonarea);

B. Prioritate: Dezvoltare şi instruire resurse umane:
1. dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru
sectorul turistic astfel încât să includă asigurarea calificării unui număr de
personal suficient pentru a respecta criteriile de angajare;
2. instruirea şi pregătirea personalului angajat în toate activităţile turistice, în
special a celui ce deserveşte muzeele şi monumentele majore în
îmbunătăţirea facilităţilor oferite de către aceştia oaspeţilor, în special a
facilităţilor ospitaliere, de interpretare şi de marketing;
C. Prioritate: Programe de dezvoltare prin parteneriate:
1. încurajarea şi implicarea comunităţilor locale în dezvoltarea turismului şi
dezvoltarea planurilor integrate de dezvoltare a turismului, inclusiv a tuturor
elementelor de infrastructură pentru a evita dezvoltarea lipsită de coordonare;
2. organizarea eficientă a sectorului public şi al celui privat şi menţinerea unei
coordonări strânse între sectorul public, privat şi organizaţiile
nonguvernamentale, acolo unde acestea sunt implicate;
3. dezvoltarea parteneriatelor pentru zonele montane pentru a oferi facilităţi şi
atracţii oaspeţilor pe parcursul întregului an;
D. Prioritate: Susţinerea conservării şi dezvoltării mediului şi
resurselor:
1. sprijinirea dezvoltării ecoturismului din zona montană, a parcurilor naţionale,
a rezervaţiilor şi a zonelor rurale;
2. măsurile de protecţie a mediului înconjurător, standardele dezvoltării (incluse
în general în regulamentele cu privire la valorificarea teritoriului) şi
proiectarea ghidului pentru facilităţile turistice;
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

E. Prioritate: Dezvoltarea infrastructurii şi promovarea investiţiilor în
turism:
dezvoltarea sistemului de transport regional inclusiv a reţelei de drumuri şi
căi ferate dar şi a infrastructurii locale cu prioritate în baza cerinţelor
turistice;
extinderea sistemului pentru colectarea, analiza şi diseminarea regulată a
statisticilor şi studiilor de piaţă pentru a oferi asistenţă în sprijinirea
investiţiilor şi a procesului decizional în marketing;
introducerea de mecanisme şi subvenţii pentru a facilita investiţiile în turism
atât din partea investitorilor locali cât şi a celor străini;
identificarea oportunităţilor de investiţii şi luarea măsurilor care să permită
extinderea sezonului turistic în Gorj;
creşterea finanţării publice (locale, guvernamentale şi comunitare) pentru
dezvoltarea atracţiilor şi infrastructurii turistice;
programarea proiectelor de dezvoltare, şi a acţiunilor necesare;
finanţarea eficientă şi sistematică a proiectelor turistice individuale;

F. Prioritate: Dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei turistice;
Servicii de informare:
1. crearea unei reţele de centre de informare turistică coordonate în toate
principalele zone turistice pentru a extinde mesajul de ospitalitate faţă de
oaspeţi, oferind acestora informaţii corecte pentru a-i asista în orientarea,
plăcerea si aprecierea destinaţiei lor;
2. extinderea sistemului de marcare a obiectivelor turistice de interes local,
zonal şi naţional în conformitate cu standardele UE şi introducerea de rute
turistice tematice;
3. stabilirea circuitelor turistice, a obiectivelor şi a staţionărilor;

1.
2.
3.
4.

G. Prioritate: Marketingul destinaţiilor, în condiţiile conservării, a
patrimoniului natural, istoric şi cultural:
realizarea unei baze de date la nivel regional a produselor, unităţilor,
evenimentelor şi serviciilor atât în industria turistică cât şi în ce priveşte
accesul publicului;
crearea unui portal de turism a judeţului Gorj, ca instrument major de
promovare, informare şi efectuare a rezervărilor;
crearea şi promovarea pe piaţa turistică a unei baze de date a evenimentelor
culturale pentru a facilita promovarea artelor vizuale şi auditive, în special a
festivalurilor tradiţionale şi a evenimentelor folclorice;
marketingul turistic şi promovarea eficientă a turismului pentru toată
regiunea şi pentru firmele private;
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III. Planul operaţional - programarea dezvoltării 2008-2013
Programarea dezvoltării pentru abordarea sistematică şi coordonarea
implementării include măsurile de integrare a priorităţilor şi programelor de
acţiune, descrise mai sus în planul strategic şi vor conţine atât programele de
acţiune, proiectele de dezvoltare cât şi activităţile necesare conexe.
Planul operaţional de acţiune pe măsuri de dezvoltare pentru următorii 5
ani, este realizat ca parte a întregului proces de programare turistică, pentru ca,
apoi, periodic, să fie actualizat şi revizuit. Planul operaţional include atât
măsurile de coordonare, proiectarea şi adoptarea anumitor tipuri de
reglementări, studii speciale, proiectele sectorului public şi privat şi
infrastructura, cât şi atracţiile, facilităţile şi serviciile necesare, astfel încât
dezvoltarea să fie integrată şi coordonată.
Fiecare măsură din planul operaţional de dezvoltare a turismului în judeţul
Gorj va conţine programe operaţionale specifice ce vor include proiecte,
costurile estimate ale dezvoltării, resurse şi va desemna factori responsabili
pentru realizarea proiectului.
Măsura 1. Zonarea şi integrarea zonei turistice Gorj
Zonarea va fi necesară pentru implementarea planurilor de folosire a
terenului pentru staţiuni, a facilităţilor turistice în zonele de atracţie, pentru
turismul urban şi alte tipuri de zone turistice. Reglementarea zonării va
presupune stabilirea unor standarde de dezvoltare cum ar fi densitatea turistică,
limita superioară şi inferioară a ocupării etc. Zonarea trebuie efectuată şi pentru
dezvoltarea ariilor din apropierea regiunilor turistice, aşa încât acestea să fie
compatibile cu dezvoltarea sectorului turistic.
Legislaţia privind protecţia mediului înconjurător, cu prevederi la nivel
judeţean şi local trebuie adoptată. Regulile de bază în construcţii, inclusiv legea
prevenirii şi stingerii incendiilor, trebuie revăzute, la nivelul tuturor
comunităţilor astfel încât să existe certitudinea că ele respectă standardele.
Măsura 2. Administrarea amplasamentelor, proiectarea arhitecturală şi
peisagistică
Administrarea amplasamentelor, proiectarea arhitecturală şi peisagistică în
arealele şi zonele turistice stabilite în partea a 2-a a studiului, trebuie realizate, în
cadrul unui oficiu judeţean de turism, de un comitet sau o comisie de analiză
arhitecturală aleasă în acest scop. Această organizaţie trebuie să analizeze şi să
aducă modificări, dacă este necesar, tuturor proiectelor de dezvoltare turistică
propuse, în conformitate cu standardele de proiectare stabilite de comisie.
Oricum, procedura de analiză a proiectelor asigură compatibilitatea amenajărilor
cu resursele naturale şi armonizarea cu mediul înconjurător local şi tradiţiile
arhitectonice.
O dată cu standardele de calitate ale facilităţilor şi serviciilor turistice,
trebuie elaborate şi adoptate şi alte reglementări, legate în special de sănătate,
224

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI GORJ

siguranţă şi salubritate. Aceste reglementări cuprind condiţii de funcţionare şi
proceduri de verificare a hotelurilor şi a altor unităţi de cazare, a restaurantelor,
a agenţiilor de voiaj şi turism şi a ghizilor. Standardele tehnice ale
infrastructurilor şi clădirilor ar trebui revizuite pentru a exista siguranţa că ele
fac faţă standardelor în vigoare.
Proiectul de dezvoltare poate fi un proces complicat, în special proiectele
ample, cum ar fi proiectul de dezvoltare a unei staţiuni, cu multe hoteluri şi
facilităţi. O programare atentă a dezvoltării necesită utilizarea metodei de
analiză a drumului critic. Este o tehnică de planificare a acţiunilor pentru ca
acestea să fie duse la îndeplinire într-o succesiune raţională şi eficientă şi pentru
implementarea proiectului într-o manieră coordonată.
Măsura 3. Programarea turistică
Programarea turistică se bazează pe priorităţile planului operaţional de
diversificare a ofertei şi atracţiilor turistice şi a dezvoltării infrastructurii şi
reţelei de transport. Programele turistice corect proiectate oferă nu doar o
activitate interesantă pentru turişti, ci şi o distribuţie largă din punct de vedere
geografic şi demografic a beneficiilor economice.
Dezvoltarea facilităţilor şi serviciilor turistice, cum sunt restaurantele şi
magazinele de artizanat de-a lungul traseelor turistice încurajează turistul să
cheltuiască în timpul popasurilor.
Programele turistice pot include, alături de traseele tradiţionale cu
autobuzul şi taxiul, plimbări şi călărie (sau plimbări cu un alt animal), plimbări
cu barca pe râuri şi lacuri, trasee feroviare. Tururile aeriene locale cu avionul
sau elicopterul sunt posibile în zonă prin reactivarea aeroporturilor de la Stăneşti
şi Preajba.
Măsura 4. Finanţarea pentru management şi planificare turistică
Finanţarea planificării turistice la nivel local, a planurilor de turism urban
şi ecoturism şi planificarea atracţiilor cu caracter public, cum sunt parcurile
naţionale şi siturile arheologice sau istorice, intră în aria de responsabilitate a
autorităţilor locale şi judeţene. Finanţarea planurilor de dezvoltare detaliate şi a
studiilor de fezabilitate este în mod obişnuit responsabilitatea sectorului privat.
Planificarea unui centru turistic mai mare poate fi realizată de comunităţile
locale, o companie privată sau o societate de dezvoltare. Chiar dacă planificarea
e făcută de sectorul privat, autorităţile judeţene au responsabilitatea de a stabili
standardele aşa cum au fost aprobate iniţial, de a revizui planurile şi de a le
accepta doar dacă îndeplinesc standardele aprobate.
Proiectele comerciale sunt de obicei preluate de sectorul privat. Proiectele
mari, cum sunt centrele turistice viitoare staţiuni, necesită investiţii iniţiale
substanţiale, în special pentru infrastructură, şi pot deveni rentabile doar peste
câţiva ani. Asemenea proiecte necesită şi o experienţă managerială solidă. Dacă
sectorul privat local este puţin dezvoltat şi lipsit de experienţă managerială sau
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de capital suficient pentru derularea proiectelor importante, poate fi constituită o
societate publică de dezvoltare, constituită de către autorităţile judeţene sau prin
asocierea acestuia cu sectorul privat, pentru a găsi surse de finanţare şi pentru
angajarea unor manageri cu experienţă. Această societate este responsabilă de
realizarea infrastructurii şi a altor componente non comerciale ale proiectului şi
poate continua să se ocupe de aceste componente şi după ce s-a realizat
dezvoltarea centrului turistic. De obicei, societatea închiriază sectorului privat,
în vederea dezvoltării, componentele comerciale, iar veniturile din închiriere le
foloseşte pentru a acoperi costurile de investiţie şi pentru a suporta cheltuielile
operaţionale ale centrului turistic. Societatea de dezvoltare poate fi constituită
pentru a derula mai multe proiecte turistice întro regiune.
Măsura 5. Finanţarea dezvoltării infrastructurii
Principalele componente ale infrastructurii trebuie finanţate de guvern sau
de autorităţile publice proiecte cu finanţare diversă. Oricum, taxele de folosinţă
pot recupera cea mai mare parte din această investiţie sau măcar costurile
operaţionale. Această infrastructură serveşte nevoilor generale de dezvoltare. În
cadrul unui program de dezvoltare, finanţarea infrastructurii interioare va fi în
continuare realizată de către autorităţile locale şi sectorul privat, care preiau
iniţiativa dezvoltării.
Măsura 6. Finanţarea principalelor puncte de atracţie
Parcurile locale şi naţionale, zonele istorice şi arheologice, muzeele,
centrele culturale şi alte tipuri de atracţii trebuie, în parte, finanţate treptat prin
administrare privată, iar prin plata unor taxe de intrare se acoperă o parte din
costurile operaţionale. Aceste atracţii determină turiştii să viziteze o zonă şi să
cheltuiască.
Aşa cum a fost explicat anterior, finanţarea amenajării şi restaurării
zonelor turistice poate fi realizată de către sectorul privat, dar cu sprijin din
partea autorităţilor. Atracţiile de tip comercial, cum sunt parcurile tematice,
trebuie finanţate de sectorul privat, în speranţa că vor aduce profituri.
Măsura 7. Finanţarea hotelurilor şi a altor facilităţi şi servicii comerciale
Sectorul privat este sursa obişnuită de finanţare pentru modernizarea
hotelurilor şi a altor facilităţi comerciale, aceasta fiind politica şi tendinţa în cele
mai multe regiuni turistice. Autorităţile judeţene vor trebui să fie iniţiatorul
dezvoltării în zonele turistice noi, înainte ca investitorii particulari să decidă să
facă investiţii, sau poate coopera cu investitorii particulari pentru anumite
proiecte.
În stadiul iniţial de dezvoltare sunt necesare investiţii mari. Câteva
modalităţi de stimulare a investiţiilor pot fi:
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•

•
•

•

•

•

asigurarea terenului necesar dezvoltării facilităţilor turistice la un preţ
moderat sau gratuit. În unele regiuni unde achiziţionarea terenului de către
sectorul privat este dificilă, intervenţia autorităţilor judeţene şi locale este
suficientă pentru a stimula investiţiile;
asigurarea gratuită a infrastructurii exterioare;
asigurarea întregii infrastructuri interioare sau numai a unei părţi pentru care
costul poate fi eventual acoperit de taxele de utilizare sau preţul de închiriere
al hotelului sau al altor spaţii comerciale;
scutirea totală sau parţială de taxe locale pentru dezvoltarea iniţială şi pentru
punerea în funcţiune a facilităţilor turistice. Această oportunitate este oferită
de către autorităţile locale;
acordarea împrumuturilor pentru dezvoltare cu o rată a dobânzii normală sau
mai scăzută sau garantarea de către autorităţilor locale a împrumuturilor
făcute de instituţiile private. Se poate acorda o perioadă mai mare de graţie
pentru restituirea împrumuturilor;
acordarea de subvenţii pentru dezvoltare până la un anumit procent din
costurile de investiţie sau de subvenţii pentru programele de instruire a
personalului.
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DIAGRAMA GANTT
Măsuri de dezvoltare
1
MD 1

Zonarea şi integrarea zonei turistice Gorj

MD 2

MD 5

Administrarea
amplasamentelor,
proiectarea arhitecturală şi peisagistică
Programarea turistică
Finanţarea
pentru
management
şi
planificare turistică
Finanţarea dezvoltării infrastructurii

MD 6

Finanţarea principalelor puncte de atracţie

MD 7

Finanţarea hotelurilor şi a altor facilităţi şi
servicii comerciale

MD 3
MD 4

2

Anul
3

DIAGRAMA PERT
MD1

MD4

MD5
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MD2

MD7

MD6

MD3

4

5
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IV Principalele programe de dezvoltare pe măsuri din planul operaţional
Programele de acţiune sunt elementele de practică a dezvoltării turismului
pentru fiecare măsură de dezvoltare turistică a judeţului Gorj.
Instituţiile publice în parteneriat cu mediul privat de afaceri vor fi nevoite
să sprijine financiar derularea acestor programe din măsurile planului
operaţional. De asemenea în vederea finanţării programelor vor trebui atrase
fonduri europene prin intermediul organismelor subordonate acestor instituţii
publice. Proiectele pot fi multiple iar acestea pot veni din parte autorităţilor cât
şi din partea mediului de afaceri local, naţional sau internaţional.
MD 1. Zonarea şi integrarea zonei turistice Gorj
Programe
P 1.1. Crearea unui compartiment de turism, în cadrul Consiliului Judeţean
Gorj, cu rol de coordonare a strategiei şi planificării turismului;
P 1.2. Definirea unui brand judeţean şi crearea de activităţi pentru susţinerea
acestuia; (***În acest moment materialele editate de Consiliul Judeţean Gorj/
Salvamont poartă brandul Discover Gorj Discover Romania dar acesta deşi corespunde ca
imagine şi mesaj nu este rezultatul unei consultări a tuturor actorilor implicaţi în
activitatea de turism la nivelul judeţului Gorj. Rămâne ca în urma acestor consultări să se
menţină acest brand sau să se construiască unul nou.)

P 1.3. Elaborarea de materiale judeţene de promovare, unitare şi de calitate
(tematice sau diversificate, în limba română şi alte limbi de circulaţie
internaţională): postere, broşuri, materiale informative, cataloage cu produse
şi servicii, hărţi, calendare ale evenimentelor, etc;
P 1.4. Activităţi de promovare în mass-media;
P 1.5. Promovare on-line şi crearea de legături între site-urile internet
existente;
P 1.6. Diseminarea materialelor de promovare prin Centre de Informare
turistică locale şi naţionale, prin birourile de turism din străinătate şi în
localităţile din străinătate cu care localităţi din Judeţul Gorj au relaţii de
înfrăţire;
P 1.7. Crearea de puncte şi centre de informare turistică plasate în locurile
strategice din judeţ;
P 1.8. Dezvoltarea de campanii tematice de comunicare;
P1.9. Participarea unitară a judeţului Gorj la târguri de turism naţionale şi
internaţionale;
P 1.10. Circuite de familiarizare cu specificul judeţului Gorj (pentru
turoperatori naţionali şi internaţionali, agenţii de turism, jurnalişti, etc);
P 1.11. Acţiuni de lobby către instituţii publice, finanţatori (publici şi
privaţi), etc;
P.1.12.Integrarea pachetelor şi circuitelor turistice judeţene în programele
naţionale de promovare;
P 1.13.Încurajarea oricăror altor şi evenimente, concursuri, conferinţe,
spectacole, etc);
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MD 2. Administrarea amplasamentelor, proiectarea arhitecturală şi
peisagistică
Programe
P 2.1 Colectarea permanentă de date şi informaţii turistice (istorice, naturale,
tradiţionale, unităţi de cazare şi agrement, etc);
P 2.2. Constituirea şi întreţinerea unei baze unitare şi publice de date şi
informaţii asupra resurselor turistice ale judeţului;
P 2.3. Analiza permanentă a necesităţilor de dezvoltare, modernizare,
restaurare, semnalizare şi conservare a resurselor turistice ale judeţului Gorj,
în context local, naţional şi internaţional;
P 2.4. Elaborarea de cercetări şi studii periodice de piaţă: studii de diagnostic
şi fezabilitate, sondaje, chestionare, etc;
MD 3. Programarea turistică
Programe
P 3.1. Dezvoltarea unui sistem de rezervare eficient;
P 3.2. Dezvoltarea calitativă şi cantitativă şi permanentizarea produselor şi
serviciilor turistice existente;
P 3.3. Dezvoltarea de pachete şi circuite turistice tematice şi diversificate;
P 3.4. Încurajarea uniformizării nivelurilor calitative a produselor şi
serviciilor turistice şi crearea de etichete de calitate;
P 3.5. Încurajarea competiţiilor de calitate destinate operatorilor şi
structurilor din turism;
P 3.6. Formarea de reţele de distribuţie pentru produsele şi serviciile turistice
judeţene;
P 3.7. Dezvoltarea turismului de nişă (turism cultural, sportiv, de afaceri,
incentive, de conferinţe, agroturism, ecoturism, etc);
MD 4. Finanţarea pentru management şi planificare turistică
Programe
P 4.1. Sprijinirea întreprinzătorilor în iniţierea şi dezvoltarea de activităţi în
turism;
P 4.2. Sprijinirea micilor întreprinzători în dezvoltarea de noi produse şi
servicii, inovatoare, cu respectarea identităţii locale;
P 4.3. Sprijinirea dezvoltării şi a managementului turistic al parcurilor
naturale, ariilor protejate şi a celorlalte zone naturale ale judeţului Gorj;
P 4.4. Încurajarea investiţiilor în IT şi în forme moderne de comercializare;
P 4.5. Încurajarea investiţiilor pentru siguranţa şi sănătatea turiştilor şi a
personalului;
P 4.6. Încurajarea investiţiilor în surse de energie neconvenţionale (solare,
eoliene,etc);
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MD 5. Finanţarea dezvoltării infrastructurii
Programe
P 5.1. Modernizarea reţelei rutiere existente în raport de nevoile turistice;
P 5.2. Construcţia, modernizarea şi semnalizarea parcărilor;
P 5.3. Dezvoltarea de facilităţi pentru persoanele cu handicap şi semnalizarea
acestora;
P 5.4. Modernizarea şi întreţinerea spaţiilor înconjurătoare unităţilor de
cazare şi obiectivelor turistice;
P 5.5. Modernizarea şi semnalizarea punctelor de intrare în judeţ;
Modernizarea şi dezvoltarea formelor de transport turistic;
P 5.6. Construcţia, modernizarea şi semnalizarea toaletelor publice în zonele
turistice;
MD 6. Finanţarea principalelor puncte de atracţie
Programe
În turism montan:
P 6.1. Dezvoltarea turistică a masivelor muntoase;
P 6.2. Construcţia, modernizarea, dezvoltarea şi semnalizarea pârtiilor de
schi;
P 6.3. Construcţia, modernizarea şi semnalizarea refugiilor montane;
P 6.4. Marcarea, semnalizarea şi întreţinerea traseelor de drumeţie;
În turism balnear:
P 6.5. Construcţia, modernizarea, dezvoltarea şi semnalizarea facilităţilor
balneare în zonele cu potenţial;
În turism rural:
P 6.6. Conservarea tradiţiilor şi a produselor tradiţionale locale (agricole,
artizanale, etc);
P 6.7. Protecţia şi conservarea arhitecturii specifice mediului rural;
P 6.8. Conservarea meseriilor tradiţionale;
P 6.9. Valorizarea materiilor prime locale (lemn, piatră, etc);
P 6.10.Crearea, semnalizarea şi întreţinerea de activităţi de descoperire şi
interpretare a patrimoniului natural, cultural si uman;
În ecoturism:
P 6.11.Dezvoltarea infrastructurii turistice a parcurilor naturale, a ariilor
protejate şi a celorlalte zone naturale;
În turism sportiv:
P 6.12. Construcţia, modernizarea, dezvoltarea şi semnalizarea bazelor
sportive;
P 6.13. Construcţia, modernizarea şi semnalizarea pistelor pentru
cicloturism;
P 6.14. Dezvoltarea sporturilor pe luciurile de apă;
P 6.15. Modernizarea, dezvoltarea şi semnalizarea centrelor de închiriere a
materialului sportiv;
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P 6.16. Susţinerea cluburilor sportive;
În turism urban:
P 6.17. Protecţia si conservarea centrelor oraşelor şi a arhitecturii specifice;
Modernizarea şi întreţinerea spaţiilor verzi;
În turism de conferinţă:
P 6.18. Modernizarea şi dezvoltarea sălilor de conferinţe;
În turism de afaceri :
P 6. 19. Dezvoltarea de servicii special destinate (agrement, shopping);
În turism istoric si cultural:
P 6.20. Restaurarea şi semnalizarea monumentelor istorice şi culturale de
importanţă turistică;
În turism de evenimente:
P 6.21. Dezvoltarea infrastructurii turistice necesare pentru desfăşurarea de
evenimente cu importanţă turistică;
MD 7. Finanţarea hotelurilor şi a altor facilităţi şi servicii comerciale
P 7.1. Construcţia, modernizarea şi semnalizarea locurilor speciale de
campare;
P 7.2. Construcţia, modernizarea, dezvoltarea şi semnalizarea bazelor de
agrement;
P 7.3. Construcţia, modernizarea, diversificarea şi semnalizarea structurilor
de primire turistică de bază (cazare şi masă);
P 7.4. Construcţia, modernizarea şi semnalizarea locurilor de desfacere a
produselor artizanale, meşteşugăreşti şi a suvenirurilor;
P 7.5. Construcţia, modernizarea, dezvoltarea şi semnalizarea centrelor de
informare turistică;
P 7.6. Dezvoltarea şi semnalizarea satelor de vacanţă şi a satelor turistice;
P 7.7. Dezvoltarea micro-cazărilor în zonele rurale (în satele tradiţionale
româneşti, în satele cu specific pastoral sau oltenesc, în zonele cu potenţial
silvic si cinegetic, etc);
P 7.8. Modernizarea, dezvoltarea şi semnalizarea serviciilor conexe în
mediul rural (dispensare, farmacii, ateliere pentru reparaţii, etc).

232

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI GORJ

Partea a 5-a
Proiecte de dezvoltare turistică
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Program 1

Proiect

Termen

Responsabil

Resurse de
alocat

Avantaj

P 1.3.

Elaborarea calendarului anual al
evenimentelor: festivaluri,
târguri, hramuri, etc.

anual

Consiliul Judeţean Gorj,
Direcţia pentru
Cultură, Culte şi
Patrimoniul
Cultural Naţional
Gorj; Primării

Bugetele
instituţiilor
implicate, fonduri europene
(programul cultural)

Creşterea nr.
de
turişti ce
participă
anual la
manifestările
tradiţionale
organizate

MD1

P 1.2.

2010

Consilii judeţene,
ONG-uri
interesate

Fonduri proprii

Promovarea
unitară a zonei

MD1 +
MD3 +
MD4

P 1.5., P 3.3.,
P 4.4.

2008

Consiliul Judeţean Gorj,
Agenţii de turism,
prestatori de servicii
turistice, ONG-uri

Fonduri proprii

Difuzarea
informaţiilor
turistice

MD2

P 2.4.

Crearea şi înregistrarea în
parteneriat cu judeţele Vâlcea şi
Mehedinţi, Dolj, Olt a mărcii
turistice „Oltenia” la OSIM
(logo, siglă, brand etc).
Crearea unui portal web al
produselor turistice din Gorj şi
actualizarea permanentă a
turismului din judeţul Gorj
(www.gorj-turism.ro)
Identificarea şi promovarea unor
produse turistice specifice
originale şi inedite pentru piaţa
turistică

2008

Fonduri proprii

Promovarea
prin calitatea
serviciilor
oferite

MD2

P 2.2.

Consiliul Judeţean Gorj,
Agenţii de turism,
prestatori de servicii
turistice, reprezentanţi
ANTREC
Direcţia pentru
Cultură, Culte şi
Patrimoniul
Naţional

Bugetele
instituţiilor
implicate, fonduri europene
(programul cultural)

Cunoaşterea
meşterilor
artizanali
valoroşi
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MD1

1

Întocmirea listei producătorilor
autentici de artă tradiţională din
Gorj

2008

(conform Planului operaţional al turismului 2008-2013 şi direcţii din strategia de dezvoltare economico-socială 2008-2013)
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Măsură de
dezvoltare

P 1.12., P 3.2.,
P 3.3.

MD3

P 3.1.

MD3

P 3.4., P 3.5.

MD2

P 2.4.

MD1+
MD3

P 1.1., P 1.6., P
1.7., P 3.6.

MD1+
MD3

P 1.6., P 1.7.,
P 1.12., P 3.6.

MD3+
MD4

P 3.2., P 3..3.,
P 4.2.

MD1+
MD3

P 1.8., P 1.9., P
3.6.

MD1+

P 1.12., P 3.2.,

Elaborarea unor oferte unitare
personalizate ale jud. Gorj, care
să permită reţinerea turiştilor 3-6
nopţi în zonă
Conceperea şi promovarea unui
voucher care să permită vizitarea
obiectivelor culturale, la un preţ
promoţional.
Promovarea unor preţuri mici
pentru pachete minime de
servicii oferite de structurile de
primire turistică din Gorj.
Analiza şi conceperea a noi
produse turistice care să pună în
evidenţă zona Olteniei de Nord.
Dezvoltarea unui Centru de
informaţii turistice în municipiul
Tg-Jiu
Dezvoltarea colaborării cu
celelalte centre de informare
turistică din zona Olteniei şi
România pentru a promova şi
realiza circuite care să lege zone
turistice vecine.
Realizarea / actualizarea ofertei
turistice a judeţului Gorj
Participarea firmelor de profil şi
a asociaţiilor profesionale şi
patronale la manifestări
promoţionale specializate
Realizarea unor produse turistice

2010

Agenţii de turism,
prestatori de servicii
turistice

Promovarea
unitară a zonei

2009

Agenţii de turism,
prestatori de servicii
turistice, ONG-uri

Fonduri proprii

Promovarea
unitară a zonei

Permanent Agenţii de turism,
prestatori de servicii
turistice, ONG-uri

Fonduri proprii

Promovarea
unitară a zonei

Permanent Consiliul Judeţean Gorj,
ADR Sud-Vest Oltenia,
Universitatea
„Constantin Brâncuşi”

PN II

Promovarea
unitară a zonei

2009

Consiliul Judeţean Gorj,
Primăria Tg-Jiu

PN II

Promovarea
unitară a zonei

2010

Consiliul Judeţean Gorj,
Primăria Tg-Jiu,
Centrul de informare
turistică Tg-Jiu

PN II

Promovarea
unitară a zonei

Permanent Agenţii de turism,
prestatori de servicii
turistice, ONG-uri

Fonduri proprii

Promovarea
unitară a zonei

Permanent Agenţii de turism,
prestatori de servicii
turistice, ONG-uri

Fonduri proprii

Promovarea
unitară a zonei

Permanent Agenţii de turism,

Fonduri proprii

Promovarea
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MD1+
MD3

P 3.3., P 3.4.

complexe, cu promovarea de
oferte combinate cu alte zone

MD1

P 1.10., P 1.11

MD1+
MD3

P 1.9., P 3.6.

Realizarea unor ” excursii de
ospitalitate” , cu participarea
reprezentanţilor mass – media
din ţară şi străinătate
Participarea la târguri de turism
naţionale şi internaţionale, cu
organizarea unor seri olteneşti

MD1

P 1.3.,

MD1+
MD3

P1.12., P 3.1., P
3.6.

MD4+
MD6

P 4.3., P 6.11.

MD1+
MD4

P 1.7., P 4.4.

MD4+
MD6+
MD7

P 4.1., P 4.2.,
P 6.6.-6.10,
P 7.3., P 7.4.
P 7.7. +
Diversificarea
economiei
rurale si a
spaţiului rural

prestatori de servicii
turistice, ONG-uri

unitară a zonei

Agenţii de turism,
prestatori de servicii
turistice, ONG-uri

Fonduri proprii

Promovarea
unitară a zonei

Permanent Agenţii de turism,
prestatori de servicii
turistice, ONG-uri

Fonduri proprii

Promovarea
unitară a zonei

Elaborarea unor pliante, hărţi
turistice, CD-uri, materiale
promoţionale a turismului în
judeţul Gorj

2008

PN II

Promovarea
unitară a zonei

Includerea ofertei turistice din
Gorj, în cataloagele marilor
firme turoperatoare.
Promovarea şi introducerea în
circuitele ecoturistice a
parcurilor şi rezervaţiilor
naturale
Realizarea unui punct electronic
stradal de informare turistică pe
baza unei aplicaţii soft de
promovare turistică.
Crearea unor sisteme de servicii
integrate pentru turism rural şi
agroturism (pensiuni pentru
cazare şi masă +
trasee pentru petrecerea timpului
liber – stâne, monumente,
drumeţii montane, meşteşuguri
tradiţionale, evenimente locale +

2013

Fonduri proprii

Promovarea
unitară a zonei

Fonduri proprii

Promovarea
unitară a zonei

2009

2010

Consiliul Judeţean Gorj,
Primăria Tg-Jiu
şi Consilii locale.
Partener Universitatea
„Constantin Brâncuşi”
ANTREC, Agenţi de
turism, prestatori de
servicii turistice
Agenţii de turism,
prestatori de servicii
turistice, ONG-uri

2009

Primăria Tg-Jiu
Partener: Universitatea
„Constantin Brâncuşi”

PN II

Promovarea
unitară a zonei

2010

ANTREC, Agenţi de
turism, prestatori de
servicii turistice

Planul Naţional Strategic de
Dezvoltare Rurală (PNSDR),
Axa 3 – Calitatea vieţii în
zonele rurale şi
diversificarea economiei rurale,
Obiectivul strategic – Creşterea
atractivităţii zonelor rurale,
Obiectivul specific –

Dezvoltarea şi
diversificarea
ofertei turistice
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MD3

MD6

P 6.14., P 6.15.
+
Dezvoltarea
pescuitului
durabil si a
acvaculturii

MD4+
MD6

P 6.11.,P 6.14.,
P 6.15. +
Dezvoltarea
pescuitului
durabil si a
acvaculturii
P 5.6. +
Modernizarea
infrastructurii de
transport

MD5

Îmbunătăţirea calităţii mediului
social, natural si economic în
zonele rurale
2009

CJ Gorj, ANTREC,
Agenţi de turism,
prestatori de servicii
turistice

Planul Naţional Strategic de
Dezvoltare Rurală (PNSDR),
Axa 3 – Calitatea vieţii în
zonele rurale şi
diversificarea economiei rurale,
Obiectivul strategic – Creşterea
atractivităţii zonelor rurale,
Obiectivul specific – Protejarea
patrimoniului cultural şi rural

Dezvoltarea şi
diversificarea
ofertei turistice

Amenajări piscicole pentru
pescuit sportiv

2009

Iniţiator: Consiliile
locale din zonele de
interes (exemple:
Bâlteni, Plopşoru,
Urdari, Turceni,
Tânţăreni, Padeş,
Tismana) Parteneri:
Proprietarii de luciu de
apa din zonele de
interes, AJVPS

Programul Operaţional
Sectorial pescuit şi acvacultură

Dezvoltarea
serviciilor de
agrement şi
recreere

Popularea lacurilor de acumulare
şi cursurilor de apă din nordul
judeţului cu păstrăvi şi
înfiinţarea de zone de recreere

2009

R. A. Romsilva

Programul Operaţional
Sectorial pescuit si acvacultura

Dezvoltarea
serviciilor de
agrement şi
recreere

Modernizarea şi integrarea în
circuitul zonal a aerodromului de
la Stăneşti

2013

Responsabil: APL din
zonele de interes
Parteneri: CJ Gorj

Programul Operaţional
Sectorial de Transport (POS
Transport), Axa prioritară 2:
Modernizarea şi

Integrarea
generală şi
turistică a
judeţului
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P 4.2., P 6.6.6.10, P 7.4.
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MD4+
MD6+
MD7

alte locaţii în care se pot servi
meniuri tradiţionale + servicii de
suport a agroturismului –
spălătorie, transport etc.)
Crearea centrelor de tradiţii
populare din zona submontană
(meşteşuguri, obiceiuri, ocupaţii
tradiţionale – creşterea
animalelor, ţesutul, dărăcitul,
dogăritul etc.)

dezvoltarea infrastructurii
naţionale de transport în afara
axelor prioritare TEN-T în
scopul dezvoltării unui sistem
naţional durabil de transport,
Domeniul Major de Intervenţie
– Modernizarea
şi dezvoltarea infrastructurii
rutiere

P 5.1., P 5.2.
P5.6., P 6.11.

Realizarea de reţele moderne de
drumuri adiacente în localităţile
traversate de viitoare drumuri
rapide
sau expres

Permanent Asociaţia
intercomunitara pentru
infrastructura
Parteneri: CJ Gorj

Programul Operaţional
Sectorial de Transport (POS
Transport), Axa prioritară 2:
Modernizarea şi
dezvoltarea infrastructurii
naţionale de transport în afara
axelor prioritare TEN-T în
scopul dezvoltării unui sistem
naţional durabil de transport,
Domeniul Major de Intervenţie
– Modernizarea
şi dezvoltarea infrastructurii
rutiere

Dezvoltarea
infrastructurii
turistice

MD5

P 5.1., P 5.2.,
P 5.5. +
Îmbunătăţirea
infrastructurii de
transport
judeţene şi
interjudeţene

Modernizarea drumurilor de
legătură cu alte judeţe:
• Târgu Jiu – Schela – Uricani
(judeţul Hunedoara)
• Talpăşeşti – Stroieşti – Runcu
– Cheile Sohodolului – Valea
de Peşti (judeţul Hunedoara
• Staneşti – Vaideei – Straja
(judeţul Hunedoara),
• Novaci – Rânca – Obârşia
Lotrului – Voineasa (judeţul

Permanent Consiliul Judeţean Gorj,
Consilii locale,
Asociaţia
intercomunitară pentru
infrastructura

Programul Operaţional
Regional (POR), Axa Prioritară
2 – Îmbunătăţirea
infrastructurii regionale şi
locale de transport, Domeniul
Major de Intervenţie –
Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de
drumuri judeţene, străzi urbane

Dezvoltarea
infrastructurii
turistice
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MD5+
MD6
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regionale

P 5.1., P 6.1.,
P 6.3., P 6.4.,
P 6.11. +
Îmbunătăţirea
infrastructurii de
transport
comunale

MD5+
MD6

P 5.6., P 6.1.,
P 6.2.,

MD5+
MD7

Alimentare cu apă potabilă şi
P 5.4., P 7.6. +
evacuare apă uzată în bazinul
Îmbunătăţirea
infrastructurii de râului Gilort
alimentare cu
apă

2013

Iniţiator: APL din
zonele de interes
Parteneri: CJ Gorj,
ANTREC

Programul Operaţional
Regional (POR), Axa Prioritara
5 – Dezvoltarea durabila si
promovarea
turismului, Domeniul Major de
Intervenţie – Promovarea
potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în
scopul creşterii atractivităţii
României ca destinaţie turistică

Dezvoltarea şi
diversificarea
ofertei turistice

2013

Iniţiator: APL din
zonele de interes
Parteneri: CJ Gorj,
Agenţii economici

Programul Operaţional
Regional (POR), Axa Prioritară
5 – Dezvoltarea durabilă şi
promovarea
turismului, Domeniul Major de
Intervenţie – Promovarea
potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în
scopul creşterii atractivităţii
României ca destinaţie turistică

Dezvoltarea şi
diversificarea
ofertei turistice

2010

Responsabil: Primăria
Novaci sau Asociaţia
localităţilor beneficiare,
CJ Gorj
Parteneri: Primăriile

Programul Operational
Sectorial de Mediu (POS
Mediu), Axa Prioritară 1 –
Extinderea si modernizarea
sistemelor de apă, Domeniul

Dezvoltarea
infrastructurii
turistice
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MD5+
MD6

Realizarea unei reţele de
transport pe cablu, în special în
zonele cu potenţial schiabil,
existând şi posibilitatea de
interconectare cu judeţe limitrofe
(VL-SB-HD-MH)
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Vâlcea),
• Polovragi – Petrimanu –
Voineasa (judeţul Vâlcea)
• Turceni – Matasari – Strâmba
– Vulcan (judeţul Hunedoara)
etc.
• Valea Cernei-Cerna SatCâmpul lui Neag
Racordarea localităţilor montane
la drumurile către creasta
montană

Realizarea de sisteme modulare
P 5.4., P 7.6. +
de canalizare şi epurare bioÎmbunătăţirea
infrastructurii de bacteriologică
reţele de
canalizare

MD6+
MD7

P 6.7., P 6.17.,
P 6.21. P 7.4. +
Sprijinirea
reabilitării
zonelor de
interes istoric,
turistic şi
cultural

Permanent Iniţiator: APL din
zonele de interes
Parteneri: Agenţia de
mediu, CJ Gorj, ONG

Programul Operaţional
Sectorial de Mediu (POS
Mediu), Axa Prioritară 1 –
Extinderea şi
modernizarea sistemelor de
apă, Domeniul major de
intervenţie - Extinderea /
modernizarea
sistemelor de apă / apă uzată

Dezvoltarea
infrastructurii
turistice

2009

- Programul Operaţional
Regional (POR), Axa Prioritară
5 – Dezvoltarea durabilă şi
promovarea
turismului, Domeniul Major de
Intervenţie – Restaurarea şi
valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, precum
şi crearea / modernizarea
infrastructurii conexe
- Planul Naţional Strategic de
Dezvoltare Rurală (PNSDR),
Axa 3 – Calitatea vieţii în
zonele rurale şi diversificarea

Dezvoltarea şi
diversificarea
ofertei turistice
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MD5+
MD7

Program integrat de valorificare
a arhitecturii tradiţionale prin
cointeresarea proprietarilor în
păstrarea, reabilitarea şi
integrarea în circuitul turistic
rural a caselor ţărăneşti,
negustoreşti şi boiereşti

major de intervenţie Extinderea / modernizarea
sistemelor de apă/apă uzată

Iniţiator: APL din
zonele de interes
Parteneri: CJ, ONG-uri,
ANTREC
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Bengeşti-Ciocadia,
Bumbeşti Piţic, Săcelu,
Baia de Fier, Polovragi,
Prigoria,
Albeni, Scoarţa, Târgu
Cărbuneşti, Jupâneşti
Factori implicaţi:
Ministerul mediului,
Ministerul dezvoltării,
Posibili parteneri privaţi

24

MD6+
MD7

P 6.7., P 6.21.
P 7.4

Conservarea obiectivelor din
vechile centre rurale şi
restaurarea clădirilor de interes
arhitectonic: şcoli vechi, clădiri
particulare vechi, centre de
cultură etc.

2009

Responsabil: APL din
zonele de interes
Parteneri: CJ Gorj,
ONG-uri etc.

Planul Naţional Strategic de
Dezvoltare Rurală (PNSDR),
Axa 3 – Calitatea vieţii în
zonele rurale şi
diversificarea economiei rurale,
Obiectivul strategic – Creşterea
atractivităţii zonelor rurale,
Obiectivul specific – Protejarea
patrimoniului cultural şi rural

Dezvoltarea şi
diversificarea
ofertei turistice

MD6+
MD7

P 6.6., P 6.8.,
P 6.9., P 6.10.
P 7.4.

Revitalizarea vechilor
meşteşuguri tradiţionale – olărit,
prelucrare păr de capră,
împletituri, sculptură, lemn
artizanal etc. – în zonele
Glogova, Ştefăneşti, Găleşoaia
(olărit), Bărbăteşti (prelucrare
păr de capră), Polovragi,
Tismana (artizanat) etc. şi în
localităţile cu cătune cu
populaţie de rudari
(exemple: Albeni, BuduhalaTeleşti, Baia de Fier etc.)

2009

Consiliul Judeţean Gorj,
Direcţia pentru
Cultură, Culte şi
Patrimoniul
Cultural Naţional
Gorj; APL din zonele
de interes

Planul Naţional Strategic de
Dezvoltare Rurală (PNSDR),
Axa 3 – Calitatea vieţii în
zonele rurale şi
diversificarea economiei rurale,
Obiectivul strategic – Creşterea
atractivităţii zonelor rurale,
Obiectivul specific – Protejarea
patrimoniului cultural şi rural

Dezvoltarea şi
diversificarea
ofertei turistice

MD6+
MD7

P 6.1., P 6.11.,
P7.1., P 7.2.,
P 7.6.

Realizarea unor sate de vacanţă
cu locuri de campare, inclusiv
prin strămutarea unor case
tradiţionale valoroase din punct
de vedere arhitectural (exemple:

2010

Consiliul Judeţean Gorj,
APL din zonele de
interes

Planul Naţional Strategic de
Dezvoltare Rurală (PNSDR),
Axa 3 – Calitatea vieţii în
zonele rurale şi
diversificarea economiei rurale,

Dezvoltarea şi
diversificarea
ofertei turistice
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economiei rurale, Obiectivul
strategic – Creşterea
atractivităţii zonelor rurale,
Obiectivul specific – Protejarea
patrimoniului cultural şi rural

MD 6+
MD 5

P 5.4., P 6.11.,
P 6.17., P 6.18.

MD 6+
MD7

P 6.12., P 6.13.,
P 6.20., P 7.2. +
Îmbunătăţirea
infrastructurii de
agrement

Crearea unei infrastructuri
corespunzătoare pentru ca, în
ansamblu, capodoperele
brâncuşiene să devină un
veritabil loc de pelerinaj turistic
şi cultural de nivel european
(inclusiv un muzeu dedicat vieţii
şi operei lui Brâncuşi,
cuprinzând documente originale
şi copii, fotografii, copii după
operele reprezentative, filme
documentare, cărţi dedicate
operei şi vieţii geniului gorjean
etc.)
Transformarea lacului de
acumulare din Sâmbotin într-un
centru de agrement

2009

Consiliul Judeţean Gorj,
APL din zonele de
interes, mânăstiri

2009

Primăria Tg-Jiu,
Fundaţii culturale,
ONG-uri

2010

Consiliul local Schela

Obiectivul strategic – Creşterea
atractivităţii zonelor rurale,
Obiectivul specific – Protejarea
patrimoniului cultural şi rural
Planul Naţional Strategic de
Dezvoltare Rurala (PNSDR),
Axa 3 – Calitatea vieţii în
zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale, Obiectivul
strategic – Creşterea
atractivităţii zonelor rurale,
Obiectivul specific – Protejarea
patrimoniului cultural şi rural
Programul Operaţional
Regional (POR), Axa Prioritară
5 – Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului,
Domeniul Major de Intervenţie
– Promovarea potenţialului
turistic şi crearea infrastructurii
necesare, în scopul creşterii
atractivităţii României ca
destinaţie turistică

Programul Operaţional
Regional (POR), Axa Prioritară
5 – Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului,
Domeniul Major de Intervenţie
– Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurii de
turism pentru valorificarea

Dezvoltarea şi
diversificarea
ofertei turistice

Dezvoltarea
infrastructurii
turistice
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P 6.10., P 6.21.

242

MD6

Bumbeşti Jiu, Polovragi, Crasna,
Dragoeni, Albeni, Schela,
Stăneşti, Runcu, Padeş, Tismana
etc.)
Dezvoltarea structurilor de
primire pentru turismul religios
(exemple: mânăstirile din zonele
Tismana, Polovragi, Crasna,
Strâmba, Târgu Carbuneşti,
Lainici etc.)

Iniţierea unei reţele de locuri de
patinaj pe gheaţă sau pe role

2012

Primării, agenţi
economici

MD6+
MD7

P 6.14., P 7.2.

Transformarea luciurilor de apă
în baze de agrement şi sporturi
nautice – caiac, canoe, biciclete
pe apa

2013

APL din zonele de
interes

MD 6+
MD7

P 6.12., P 6.13.,
P 6.15., P 6.16.,
P 7.2.

Amenajarea în zona de deal şi
zona submontană a unor trasee
de cicloturism, mountain-bike,
ATV, enduro etc., de diferite
nivele de dificultate

2009

APL din zonele de
interes, prestatori de
servicii turistice, agenţi
economici

MD6

P 6.14.

Reabilitarea zonelor miniere în
Permanent APL din zonele de
care exista formate cratere pentru
interes, agenţi
a fi puse în circuitul turistic
economici

Dezvoltarea şi
diversificarea
ofertei turistice

Dezvoltarea
infrastructurii
turistice

Dezvoltarea şi
diversificarea
ofertei turistice

Dezvoltarea şi
diversificarea
ofertei turistice
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P 6.12., P 6.15.,
P 6.16.

243

MD 6

resurselor naturale şi creşterea
calităţii serviciilor turistice
Programul Operaţional
Regional (POR), Axa Prioritară
5 – Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului,
Domeniul Major de Intervenţie
– Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurii de
turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea
calităţii serviciilor turistice
Programul Operaţional
Regional (POR), Axa Prioritară
5 – Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului,
Domeniul Major de Intervenţie
– Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurii de
turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea
calităţii serviciilor turistice
Programul Operaţional
Regional (POR), Axa Prioritară
5 – Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului,
Domeniul Major de Intervenţie
– Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurii de
turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea
calităţii serviciilor turistice
Programul Operaţional
Regional (POR), Axa Prioritară
5 – Dezvoltarea durabilă şi
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MD 6

P 6.12.,

Amenajarea în carierele zonei
Mătăsari – Rovinari – Motru a
unui traseu pentru curse Off
Road (agrement şi competiţii
sportive)

2011

APL din zonele de
interes, agenţi
economici

MD6+
MD7

P 6.5., P 7.8.
Îmbunatatirea
infrastructurii
sociale

Construirea pe domeniul public,
în zonele balnearo-turistice, de
utilităţi sanitare (sanatorii)
necesare în primul rând
batrânilor

2009

APL din zonele de
interes, prestatori de
servicii turistice, agenţi
economici

promovarea turismului,
Domeniul Major de Intervenţie
– Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurii de
turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea
calităţii serviciilor turistice
Programul Operaţional
Regional (POR), Axa Prioritară
5 – Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului,
Domeniul Major de Intervenţie
– Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurii de
turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea
calităţii serviciilor turistice
- Programul Operational
Regional (POR), Axa Prioritara
5 – Dezvoltarea durabila si
promovarea
turismului, Domeniul Major de
Interventie – Crearea,
dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de
turism pentru valorificarea
resurselor naturale si cresterea
calitatii serviciilor turistice
- Programul Operational
Regional (POR), Axa Prioritara
3 – Îmbunatatirea
infrastructurii social,
Domeniul Major de Interventie
– Reabilitarea /modernizarea /
dezvoltarea si echiparea

Dezvoltarea şi
diversificarea
ofertei turistice

Dezvoltarea
infrastructurii
turistice
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(aceste cratere se pot umple cu
apa si transforma în zone de
agrement, ca în Germania de est
unde au existat situaţii similare
terenurilor pe care au fost
exploataţii miniere ca în Gorj)

P 6.1., P 7.6.

Realizarea de tabere de copii,
tineret, studenţeşti în bazele
dezafectate ale UM (exemple:
Rânca, Bâlta – comuna Runcu)

2010

Initiator: Inspectoratul
scolar Gorj – Directia
de tabere
Partener: Universitatea
Constantin Brancusi
Tg-Jiu

- Programul Operational
Regional (POR), Axa Prioritara
5 – Dezvoltarea durabila si
promovarea turismului,
Domeniul Major de Interventie
– Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurii de
turism pentru valorificarea
resurselor naturale si cresterea
calitatii serviciilor turistice
- Programul Operational
Regional (POR), Axa Prioritara
3 – Îmbunatatirea
infrastructurii social,
Domeniul Major de Interventie
– Reabilitarea /modernizarea /
dezvoltarea si echiparea
infrastructurii serviciilor
sociale

MD1+
MD4

P 1.5., P 4.4. +
Crearea
infrastructurii
pentru
comunicatii

Proiect de realizare a unei retele
de comunicatii si informatizare
la nivel judetean prin fibra optica
pentru transmisii de date, acces
internet, video si audio
conferinte, e-mail

2012

Responsabil: CJ Gorj
Parteneri: Primarii din
zonele de interes,
Prefectura, Companii de
comunicatii, Unitati de
învatamânt
si medicale, Guvernul
României, Asociatia
intercomunitara de
dezvoltare a
infrastructurii
informationale din zona
3 A, ONG-uri

Programul Operational
Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice
(POS CEE), Axa prioritara 3 –
Tehnologia informatiilor si
comunicatiilor pentru
sectoarele privat si public,
Domeniul major de
interventie – Dezvoltarea si
cresterea eficientei serviciilor
publice electronice moderne

245

MD6+
MD7

Dezvoltarea
infrastructurii
turistice

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI GORJ

infrastructurii serviciilor social

MD 6 +
MD7

P 6.5., P 7.3.,
P 7.8.
Promovarea
unui turism
neagresiv si
ecologic

Dezvoltarea Glogova mezotermal ca staţiune balneară/
dezvoltarea zăcămintelor geotermale

2012

Iniţiator: Administraţia
Publică Locală
Parteneri: Agenţia de
Mediu, instituţii publice
descentralizate
Alţii: firme de profil
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Programul Operaţional
Regional (POR), Axa Prioritară
5 – Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului,
Domeniul Major de Intervenţie
– Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurii de
turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea
calităţii serviciilor turistice

Dezvoltarea şi
diversificarea
ofertei turistice
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Alte entitati: MCTI,
agenti economici
specializati, institutii
publice si alti agenti
economici din
zonele de interes.
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Partea a 6-a
Politica de promovare a turismului în judeţul
Gorj
Concluzionând, oferta turistică a Gorjului este încă lipsită de diversitate
pentru a fi cu adevărat atractivă. Şi pentru turistul român, serviciile de profil nu
se mai confundă doar cu prestaţia hotelieră (cazare şi masă), cererea pentru
programe turistice complete fiind evidentă. Pentru consumatorii de servicii
turistice străini oferta este şi puţin mai diversificată şi atractivă, astfel încât să
putem spune că judeţul Gorj este o destinaţie turistică pe piaţa turistică
internaţională. Cauza o constituie faptul că, în Gorj, creatorii de programe
turistice sunt rari, practic în ultimii 20 de ani doar un singur program, „Romania
Gorj Adventure”, a fost conceput la nivelul judeţului Gorj, program gândit la
nivelul cerinţelor pieţei turistice, lansat şi promovat corespunzător, declarat în
2004 cel mai atractiv produs turistic de pe piaţa românească şi care se menţine
ca lider de piaţă pe segmentul de turism activ. Din păcate operatorii de turism
local nu au reuşit să conceapă programe turistice care să pună în valoare
potenţialul turistic al judeţului şi care să valorifice elemente de real interes
turistic ca:Brâncuşi, mânăstirile Gorjului, peşterile şi munţii Gorjului.
6.1. Obiective şi programe 1
I. Ca urmare, scopul promovării turismului în judeţul Gorj îl constituie
atât creşterea circulaţiei turistice prin lărgirea gradului de adresabilitate a ofertei,
cât şi educarea turiştilor pentru protejarea patrimoniului istoric cultural şi
natural.
II. Obiectivele generale ale promovării
În domeniul comunicării şi promovării turismului din Gorj, printre
obiectivele ce vor fi urmărite menţionăm:
1. reconsiderarea locului turismului zonei în cadrul turismului românesc şi
creşterea atracţiei produselor turistice gorjene pe piaţa internă;
2. impulsionarea circulaţiei turistice interne;
3. creşterea numărului vacanţelor petrecute în zonă;
4. creşterea ponderii cheltuielilor pentru practicarea turismului în zonă;
5. atragerea cât mai multor segmente de consumatori atât din interior, cât şi
din afara ţării, precum şi adaptarea strategiei promoţionale la specificul
fiecărei pieţe;
6. recâştigarea pieţelor pierdute după 1989 şi penetrarea pe noi pieţe turistice;
1

conform planului operaţional-măsurile de dezvoltare
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7. fidelizarea clientelei turistice actuale;
8. crearea unei imagini sugestive a turismului gorjean, atât sub aspectul
potenţialului său, cât şi al caracteristicilor sociale, culturale, psihologice,
specifice poporului nostru;
9. sugerarea unei imagini de multilateralitate a ofertei, care poate să satisfacă
o gamă diversificată de motivaţii şi preferinţe turistice;
10. comunicarea unei imagini cât mai exacte a produsului turistic local,
evidenţiindu-se caracterul de unicitate a ofertei turistice, reflectat printr-un
relief divers, într-un mediu natural, nepoluat şi neaglomerat, precum şi
multitudinea elementelor de cultură: folclor, monumente, obiceiuri,
tradiţii;
11. scoaterea în evidenţă a produselor reprezentative ale ofertei noastre
turistice;
III. Direcţii majore
Pentru realizarea acestui obiectivului general, pe termen mediu sunt
necesare o serie de acţiuni specifice care să aibă ca scop promovarea de formule
noi de petrecere a unor vacanţe active, care să urmărească:
1. atragerea unor segmente ale populaţiei pentru care activităţile practicate în
aer liber reprezintă un hobby;
2. stimularea tuturor categoriilor de tineri care ar putea fi interesaţi în
practicarea unor activităţi sportive, cu caracter general;
3. atragerea unor categorii de tineri care ar putea fi interesaţi în deprinderea
unor noi forme de activităţi sportive, precum cicloturism, parapantă,
deltaplan, river rafting etc.;
4. deschiderea unei pieţe a turismului rural în judeţul Gorj prin atragerea
turiştilor din zona de sud a României;
5. extinderea brandului „Constantin Brâncuşi” şi orientarea mai activă spre
pieţele externe;
6. stimularea turismului de afaceri ca sursă semnificativă de venituri la nivel
local
7. recâştigarea pieţei pentru turismul montan, turismul cultural istoric şi
religios printr-o promovare concertată, atât la nivel naţional, cât şi la nivel
local, în vederea realizării unui cost mai redus al acţiunilor de promovare
şi evidenţierii specificităţii fiecărei zone în parte.
IV. Obiectivele specifice includ:
1. restructurarea programelor şi instrumentelor promoţionale în vederea
stimulării interesului turiştilor pentru destinaţiile turistice din Gorj;
2. asigurarea accesului larg al turiştilor la destinaţii turistice în Gorj prin
promovarea unui sistem stimulativ de facilităţi tarifare la nivelul agenţilor
de turism;
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3. conştientizarea prin diferite mijloace promoţionale, la nivelul clientelei
potenţiale, a calităţilor produsului turistic local şi a competitivităţii sale,
comparativ cu produse similare de pe piaţa internă şi internaţională;
4. creşterea fluxurilor turistice locale şi dezvoltarea acestora în spaţiu,
respectiv lărgirea numărului arealelor şi zonelor din Gorj cu turism
constant, prin creşterea duratei sezonului turistic;
5. creşterea duratei medii a sejururilor, actualmente situate la un nivel scăzut
(1,9 zile),
6. creşterea încasărilor medii/turist şi pe zi/turist.
V. Direcţii de promovare în cadrul programelor de dezvoltare
În lipsa unor programe turistice concrete, promovarea turistică a ultimilor
ani s-a concentrat către promovarea judeţului Gorj ca destinaţie turistică, dar
odată cu realizarea unor produse turistice specifice, strategia de promovare a
turismului autohton va urmări comunicarea unei imagini care să sugereze
originalitatea produselor turistice gorjene, sintetizând particularităţile legate de
potenţialul turistic, concepţia de amenajare, posibilităţile de practicare a
turismului, contextul socio-cultural. Este de aşteptat adaptarea strategiei
promoţionale la specificul fiecărei pieţe (interne şi externe) şi la caracteristicile
fiecărui segment de consumatori vizat, folosindu-se mesajele şi instrumentele
cele mai adecvate.
Promovarea turistică s-a realizat în special de către Consiliul Judeţean
Gorj-CIT Salvamont Gorj, prin participarea la târgurile internaţionale de turism
ale României 2003-2007, o serie de târguri regionale transfrontaliere şi
colaborări în realizarea de emisiuni cu principalele posturi de televiziune şi
radio. Îmbucurător este faptul că începând cu anul 2007 în susţinerea financiară
a participării la aceste târguri de turism s-a implicat şi Primăria municipiului
Târgu-Jiu şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară din Zona Montană Gorj.
Din păcate operatorii de turism gorjeni nu au reuşit să prezinte la aceste târguri
programe turistice sau materiale promoţionale de nivelul calitativ şi cantitativ
impus de piaţa turistică. Campaniile promoţionale din ţară vor utiliza
principalele cotidiene şi reviste precum şi continuarea colaborării cu cele mai
însemnate posturi de radio şi televiziune precum şi participări la târgurile
naţionale şi regionale de turism, cu standuri proprii ale judeţului. Există şi o
presă de specialitate ce are un rol deosebit în activitatea de promovare, aici
putând să menţionăm: „România Turistică", „România pitorească", „Actualităţi
în turism", „Vacanţe România", „Vacanţe şi călătorii", „Munţii Carpaţi", „Ziua
Turistică".
Nu există o prezenţă suficientă a publicităţii audiovizuale, al cărei impact
atât asupra dezvăluirii valorosului potenţial turistic al Gorjului şi Olteniei, ar
putea avea un efect mult mai convingător, în concluzie, subliniem faptul că
promovarea „cuminte", obişnuită, fără elemente şoc are un succes limitat.
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În vederea creării unei imagini pozitive a turismului autohton în ţară şi
străinătate considerăm că ar fi utilă organizarea unor programe de informare şi
prezentare gratuite pentru ziariştii străini şi români şi subvenţionate parţial
pentru reprezentanţii agenţiilor de turism interesate în revânzarea programelor
turistice specifice Gorjului.
De remarcat este şi difuzarea (prezentarea) unor casete cu filme turistice
diferite acţiuni promoţionale organizate sub egida Ministerului Turismului sau
colaborare cu alte instituţii cu reprezentanţe în străinătate. Aceste acţiuni vor lua
în considerare preferinţele turiştilor străini care le trec pragul, cât şi de cerinţele
exprimate de reprezentanţii agenţiilor de turism interesate de oferta turistică a
Gorjului.
Politica de promovare a turismului în Gorj, trebuie să aibă în vedere
următoarele demersuri:
1. stimularea diferenţiată a interesului diferitelor categorii de turişti de a
vizita Gorjul;
2. încurajarea atitudinii proactive a industriei turistice şi a călătoriilor din
judeţul nostru, precum şi a comunităţilor locale din zona promovată
pentru exploatarea potenţialului turistic;
3. creşterea eficienţei campaniei de promovare a turismului gorjean;
4. identificarea şi aprofundarea caracteristicilor definitorii ale diferitelor
zone (areale) turistice gorjene şi structurarea/definirea produselor
turistice specifice; stabilirea mesajului promoţional şi a sloganului/logoului propriu fiecărei zone;
5. dezvoltarea unor centre de informare, documentare şi asistenţă turistică
la toate punctele importante de acces în zona Gorjului;
6. susţinerea financiară a unor campanii promoţionale şi de către operatori
din domeniu: turoperatori, companii de transport, structuri hoteliere;
7. refacerea, actualizarea şi îmbogăţirea gamei de materiale publicitare şi
punerea lor la dispoziţia consumatorilor de turism;
8. colaborarea strânsă şi principială cu Autoritatea Naţională pentru Turism,
şi birourile de turism în scopul promovării imaginii ofertei turistice a
Gorjului;
9. creşterea fondurilor financiare pentru publicitate şi promovare şi
cheltuirea lor într-un mod eficient, eliminându-se cheltuielile neoportune;
10. diversificarea excursiilor „de ospitalitate” la care să participe ziarişti ce
activează la publicaţii şi emisiuni legate de promovarea turismului;
11. organizarea cât mai multor emisiuni şi concursuri la televiziune, radio şi
în presa de specialitate având ca tematică Gorjul turistic, cu acordarea de
premii constând în circuite şi sejururi gratuite;
12. crearea, exploatarea şi dezvoltarea permanentă a unei baze de date
complexe (sub forma unui site pe internet) referitoare la evenimentele
desfăşurate în Gorj pe parcursul unui an şi la proiecţiile privind
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evenimentele pentru anii viitori; asigurarea unei mari vizibilităţi şi a unui
trafic intens către acest web-site;
13. organizarea prin rotaţie, în cât mai multe centre turistice, zone şi areale, a
unor evenimente, expoziţii, târguri care să promoveze imaginea
produsului turistic din Gorj;
14. sprijinirea firmelor din Gorj pentru închirierea de panouri publicitare
stradale dedicate promovării atracţiilor turistice ale Gorjului, în
principalele oraşe ale ţării;
15. consultarea asociaţiilor profesionale în vederea stabilirii calendarului de
participare la târguri de turism interne şi externe şi la celelalte
manifestări specifice (congrese, conferinţe); eliminarea acelor târguri
care nu pot determina un interes major şi redirecţionarea fondurilor către
alte manifestări;
16. lansarea de oferte de a găzdui în Gorj reuniuni şi târguri;
17. realizarea unui sistem integrat şi bine pus la punct pentru accesul la
informaţiile turistice a turiştilor străini ce tranzitează Gorjul.
În acest context trebuie să remarcăm faptul că este absolut necesar ca
personalul care intră în contact direct cu turiştii (fie în cadrul unităţii prestatoare
de servicii, fie în agenţia de turism) să deţină cunoştinţe de marketing, astfel
încât să poată identifica/intui motivaţiile şi cerinţele diferitelor categorii de
turişti, să ştie să descrie produsul, să-i scoată în evidenţă avantajele pentru a
influenţa în mod pozitiv şi hotărâtor decizia de cumpărare; să prezinte abilităţi
de comunicare, să fie amabil şi responsabil.
6.2. Proiecte şi acţiuni de promovare turistică
În vederea promovării şi dezvoltării turismului, Gorjul îşi propune
derularea, împreună cu administraţia locală şi parteneri privaţi, a unor acţiuni
atât la nivel naţional cât şi internaţional.
1.Infiintarea unui Grup Local de Promovare a Turismului de turism în
cadrul instituţiei
Rolul acestui grup local va fi acela de coordonare a activităţilor de
promovare turistică a judeţului Gorj şi din grupul de lucru vor face parte
reprezentanţi ai administraţiei locale şi judeţene, agenţi economici şi organizaţii
cu activitate în turism, instituţii de învăţământ, reprezentanţi ai mass-media,
asociaţii neguvernamentale..
.O condiţie esenţială a elaborării şi implementării proiectelor de
Marketing şi Promovare a Gorjului o reprezintă crearea cadrului organizatoric
adecvat – de tip partenerial – între organe ale administraţiei centrale şi locale de
stat, agenţi economici, asociaţii şi organizaţii profesionale,.
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De asemenea, această colaborare la nivel local va deveni funcţională şi în
cazul organizării de evenimente locale (culturale, sociale, distractive) tocmai
pentru a asigura atât calitatea necesara în derularea acestui gen de evenimente,
cât şi promovarea lor.
2. Parteneriate de tip public – privat în vederea organizării unor
evenimente locale care vor fi promovate pe plan naţional si internaţional In acest
moment există următoarele posibilităţi de colaborări :
1) Între agenţiile de turism şi hoteluri, pensiuni, case de vacanţă,
restaurante, prin organizare de diferite manifestări găzduite de Municipiul
Târgu-Jiu cu diferite ocazii :cazare, masa, mese festive, manifestări
gastronomice;
2) Între agenţiile de turism şi ansamblurile folclorice locale prin
organizarea de prezentări ale portului popular local, a diferitelor cântece şi
dansuri populare din zonă;
3) Între agenţiile de turism şi artizanii locali prin organizare de prezentări
ale tradiţiilor şi meşteşugurilor locale moştenite: demonstraţii de lucru pe
războiul de ţesut; pe roata olarului; cusut pe pânză;
4) Între agenţiile de turism şi Primăria Municipiului Târgu-Jiu pentru
organizarea diferitelor festivaluri locale, manifestări, spectacole, demonstraţii
artizanale şi ale portului popular; serbări ale oraşului.
3. Editarea de materiale informative (pliante, hărţi turistice) care vor
conţine detalii despre obiectivele turistice locale precum şi afişarea de hărţi
turistice pe panouri în locuri publice, în zone cu mare aflux turistic şi la
principalele puncte de intrare în judeţ.
Aceste materiale informative vor fi publicate în parteneriat cu agenţi
economici locali, având drept scop promovarea valorilor locale împreună cu
promovarea turistică.
Materialele informative vor fi distribuite sub formă gratuită în cadrul
standurilor de la târgurile de turism, în cadrul hotelurilor, restaurantelor, agenţii
de turism, staţii de distribuţie carburanţi.
În acest moment, există pe piaţa turistică doar două materiale informative
care să prezinte potenţialul turistic al judeţului Gorj, ambele de tip pliant, A4,
policromie, editate în cantităţi suficiente conform tabelului următor.
Denumire
material
informativ

Tip

Realizator

Cantitate
realizată până
în 2007

Cantitate
realizată
pentru 2008

Turism în Gorj

Pliant A4

30.000

15.000

Gorj Aventura

Pliant A4

CJ
Gorj/Salvamont
SC Turism
Aventura SRL

20.000

10.000
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Pentru anul 2008 există certitudinea lanării pe piaţă a două noi materiale
informative conform tabelului.
Denumire
Tip
Realizator
Cantitate
Observaţii
material
realizată
informativ
pentru în 2008
Judeţul Gorjhartă turistică
Ecoturism în Gorj

Hartă A1
Pliant A4

CJ
Gorj/Salvamont
Amicii
Salvamont

2.000
20.000

Toate cele patru materiale promovează brandul „Discover Gorj-Discover
Romania”, cele trei pliante fiind realizate în aceeaşi formă grafică dar în nuanţă
de culoare diferită ( turism în Gorj-roşu, Gorj Aventura-albastru, Ecoturism în
Gorj-verde) alcătuind împreună un material de promovare atractiv. Propunem
realizarea începând cu anul 2008, a următoarelor materiale publicitare care să
completeze informaţia turistică despre judeţul Gorj
Denumire
material
informativ

Tip

Realizator /
finanţatori

Cantitate

Cost
aproximativ
(Euro)

Observaţii

Cazare în
Gorj

Pliant
A4

Agenţi economici
50%,
ADIZM 25%,
Primăria TârguJiu 25%

25.000

2000

Cazare în
Târgu-Jiu

Pliant
A4

Primăria TârguJiu

20.000

2000

Din taxele locale
percepute şi din
contribuţia
agenţilor
economici care
doresc includerea
Din taxa
percepută pe ziua
de cazare

Târgu-Jiu
Turism
Muzeele
Gorjului
Peşterile
Gorjului

Pliant
A4
Pliant
A4
Pliant
A4

Primăria TârguJiu
C.J.Gorj,
Muzeul Judeţean
C.J.Gorj,
Muzeul Judeţean,
Primăria Baia de
Fier, CIT
Salvamont
Agenţi economici
50%,
Primăria Novaci
25%,
Primăria Baia de
Fier 25%, CIT
Salvamont
C.J.Gorj, CIT
Salvamont

20.000

2000

30.000

3000

30.000

3000

30000

3000

20.000

2000

Rânca Turism Pliant
A4

Mânăstirile
Gorjului

Pliant
A4
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Munţii
Parâng
Munţii
VâlcanGodeanu

Hartă
A1
Hartă
A1

C.J.Gorj, CIT
Salvamont
C.J.Gorj, CIT
Salvamont

2000

3000

2000

3000

Din experienţa anului 2007, pentru participare la cele două târguri de
turism naţionale şi cele trei târguri regionale transfrontaliere, au fost necesare
circa 13.000 pliante, restul urmând a fi distribuite prin alte canale de promovare.
Se recomandă păstrarea aceluiaşi tip de formă grafică, precum cele trei
tipuri de pliante realizate deja, astfel încât materialele rezultate să dezvolte o
identitate comună a potenţialului şi produselor turistice din judeţul Gorj.
Pentru a facilita informarea vizitatorilor din Gorj cu privire la locaţiile
atracţiilor considerăm că este indispensabilă crearea unei reţele de semnalare
turistică. În aceste sens, trebuie definite:
- informaţiile ce trebuie oferite (hărţi, vizualizarea locaţiilor obiectivelor
turistice şi structurilor de primire, adresele de contact direct cu acestea etc.) şi
limbile în care vor fi furnizate;
- nivelurile de informaţie (intrarea în teritoriu, apropierea de zonele
menţionate);
- amplasările exacte ale punctelor de informare turistică;
- estetica panourilor, normele grafice şi materialele utilizate;
- organizarea punerii în practică şi întreţinerea acestor panouri.
4. Includerea judeţului Gorj în oferta de circuite turistice care cuprinde
obiective din nordul Olteniei
În acest sens este necesară colaborarea Grupului local de promovare cu
alte instituţii ale administraţiei publice din judeţele învecinate şi cu alte
organisme de profil (Asociaţia de Turism Oltenia) pentru definirea unei strategii
unitare de promovare a turismului la nivelul zonei Olteniei. De asemenea, este
necesara consolidarea relaţiilor de parteneriat între toţi operatorii turistici din
zona Olteniei.
Obiectivul principal, pe termen scurt, al acestei acţiuni este acela de
promovare reciprocă între oraşele din zona Olteniei, ţinând cont de faptul că
turiştii sunt atraşi în principal de programe care includ circuite cât mai complexe
din punct de vedere al ofertei, conţinutului şi tematicii.
5. Organizarea anuală de evenimente culturale
Acţiunea presupune realizarea unui calendar anual al evenimentelor
(târguri, expoziţii, festivaluri, etc.) care urmează a fi promovat în vederea
permanentizării derulării cu o anumită periodicitate a acestor manifestări..
Acest lucru poate determina, la rândul său, o periodicitate în programul
turistic de vizitare a judeţului Gorj de către amatorii de astfel de evenimente, atât
la nivel naţional, cat mai ales la nivel internaţional.
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Calendarul va cuprinde atât evenimentele clasice (Zilele Oraşului,
Festivalul berii, Festivalul internaţional de folclor, Festivalul Maria Lătăreţu
etc), cât şi celelalte acţiuni organizate în parteneriat cu agenţii de dezvoltare la
nivel local şi regional, acţiuni ce presupun participarea agenţilor economici şi,
implicit, a oamenilor de afaceri.
Acţiunile din acest calendar vor fi atât periodice/clasice, dar vor apărea şi
altele noi în fiecare sezon, intenţia fiind aceea de a avea o ofertă diversificată de
evenimente la nivel local, care să determine o dezvoltare a turismului în judeţul
Gorj.
Din acest calendar vor face parte, printre altele, următoarele evenimente:
Zilele oraşului, Festivalul Maria Lătăreţu, Festivalul internaţional al cantului şi
portului popular, Festivalul Berii, Festivalul Vinului, Zilele Recoltei, Fii Satelor
în diverse localităţi din Gorj.
În acest moment, acest calendar se realizează la nivelul C.J.Gorj dar nu
într-o formă accesibilă şi într-o cantitate suficientă astfel încât să poată fi
prezentat pe piaţa turistică. Se recomandă unui material cât mai simplu, tip
pliant sau flyer, care să fie realizat şi distribuit într-o cantitate cât mai mare.
6. Organizarea unor evenimente, conferinţe, seminarii, stagii de
pregătire cu participare internaţională
În contextul actual, noţiunea de „oraş european” trebuie definită şi prin
participarea municipiului Târgu-Jiu la proiecte, programe, acţiuni internaţionale
care să asigure promovare şi mediatizare, concomitent cu politici de dezvoltare
locală.
În acest scop, promovarea trebuie să propună ca obiectiv pe termen lung
organizarea unor evenimente, conferinţe, seminarii, stagii de pregătire cu
participare internaţionala. Acest fel de evenimente oferă pe lângă posibilitatea
oferita de schimbul de experienţă în domenii diverse, şi o oportunitate de a
organiza circuite turistice, vizite culturale, în vederea promovării turistice a
Gorjului între participanţi, fie ei romani sau din alte ţări.
Pentru realizarea acestui obiectiv este necesară însă dotarea structurilor de
primire cu săli pentru conferinţe şi seminarii, precum şi cu infrastructura
aferentă, deoarece afacerile se numără printre motivaţiile principale ale
turiştilor.
7.Participarea autorităţilor locale alături de partenerii din sectorul
privat la târguri naţionale şi internaţionale de turism
Prezenţa unor reprezentanţi ai autorităţilor locale la astfel de evenimente
sau construcţia unor modele de promovare realizate în cooperare cu autorităţile
locale conferă credibilitate, ideea de transparenţă şi cooperare la nivel local şi, în
special, încredere atât în promovarea în sine cât şi în luarea deciziei privitoare la
vacante şi/sau călătorii de afaceri. Astfel, în măsura posibilităţilor financiare,
factorii de decizie din Gorj vor trebui să-şi propună participarea si sprijin
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financiar şi logistic pentru reprezentanţi ai operatorilor locali la târguri naţionale
şi internaţionale, pentru a asigura promovarea judeţului la un nivel cât mai
reprezentativ. Dacă avem în vedere concurenţa acerbă de pe piaţa turistică
internaţională, credem că se impune participarea cu stand propriu la cât mai
multe târguri şi expoziţii, atât în cadrul târgurilor, cât şi în cadrul saloanelor
specializate pe teme turistice.
O campanie promoţională care vizează Gorjul ca destinaţie turistică
considerăm că este indicat să ţină seama de următoarele aspecte:
- dacă publicitatea care se realizează în favoarea Gorjului nu este
corespunzătoare, impresia pe care o va face asupra potenţialilor turişti clienţi va
fi şi ea necorespunzătoare;
- un turist nu va parcurge mii de kilometri pentru a vedea ceva ce poate
găsi în zona sa; ca urmare, publicitatea trebuie să prezinte ceva unic;
- publicitatea trebuie să suscite în spiritul aceluia care o citeşte sau o vede,
o imagine de neuitat a destinaţiei turistice Gorj;
- mesajele publicitare trebuie exprimate într-o limbă vie, interesantă,
renunţând la clişeele convenţionale.
8. Montarea unor indicatoare rutiere care să faciliteze accesul către
principalele obiective turistice locale şi promovarea unor trasee turistice
principale
Acţiunea va fi aplicată în concordanţă cu cea de elaborare a materialelor
informative, în vederea creării unui cadru unitar la nivel local, în privinţa
obiectivelor turistice.
Continuându-se acţiunea începută de C.J.Gorj de amplasare la intrările în
judeţ a unor panouri cu harta turistică a Gorjului, se recomandă realizarea şi
amplasarea unor panouri asemănătoare care să prezinte harta şi potenţialul
principalelor localităţi turistice din Judeţul Gorj. Pe aceste panouri vor fi
marcate traseele turistice locale, obiectivele turistice importante; ieşirile din
localitate către diferite obiective turistice importante din judeţ.
9.Amenajarea unui centru judeţean de informare turistica şi a unor
centre de informare locale în localităţile centre turistice
Acestea vor trebui să pună la dispoziţia vizitatorilor informaţii şi materiale
publicitare (ghiduri, broşuri, atlase, pliante, prospecte, hărţi, casete video,CDuri) cu privire la atracţiile turistice (obiective naturale, culturale etc.), circuitele
posibile şi posibilităţile de cazare, masă, transport, agrement, tratament din
judeţul Gorj. Aceste materiale promoţionale trebuie să fie diversificate, de o
calitate grafică, artistică şi informaţională deosebită şi oferite în mod gratuit.
Crearea unei reţele de centre are scopul de a promova turismul din zonă prin
intermediul unor acţiuni care să ajute şi să informeze pe turişti despre locurile pe
care Gorjul şi împrejurimile sale le poate oferi. Aici trebuie să fie oferite
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informaţii utile fiecăruia dintre călătorii, sosiţi cu trenul, autoturismul, autocarul.
Intenţia finala este aceea de a promova judeţul Gorj ca poartă spre Oltenia.
Locul in care urmează a fi amplasat centrul judeţean (obligatoriu în
municipiul Târgu-Jiu, de preferinţă în Parcul Central, în apropierea spaţiului
rezervat parcării autocarelor) trebuie să fie vizibil, să genereze un aflux ridicat
de turişti, să fie accesibil acestora. Indiferent de locul amplasării centrului,
acesta urmează să fie înscris în toate ghidurile turistice, promovat la toţi
operatorii din turism, precum şi prin panourile indicatoare, precizându–se adresa
şi cum se poate ajunge la acest centru. Indicatoarele urmează să fie amplasate pe
traseu, începând cu porţile de intrare în municipiul Târgu-Jiu, respectiv, gară,
staţii de autobuz care efectuează curse judeţene şi interjudeţene.
De asemenea, informaţii cu privire la existenţa acestui centru şi datele pe
care le poate oferi urmează să fie publicate în ghiduri internaţionale sau pagini
web în care au apărut deja capitole despre România şi Oltenia, unde sunt incluse
şi hărţi ale Gorjului.
In acest sens, propunem ca aceste centre de informare turistică să aibă
următoarea structură:
să fie amplasate în zone centrale, cu acces stradal;
să dispună de un spaţiu de minim 30 m2 aferent desfăşurării activităţii de
informare turistică;
să cuprindă un punct de vânzare de unde turiştii să poată achiziţiona:
 suveniruri locale personalizate: ceramica (de Gorj, Vâlcea, ş.a.)
sculpturi în lemn (icoane, instrumente muzicale, măşti), obiecte
ţesute (carpete, ştergare, covoare olteneşti), picturi/icoane pe lemn
şi sticlă, obiecte de port popular (ii, marame, fote, costume
populare), obiecte din sticlă (de un interes special in Târgu Jiu sunt
lucrările în sticla realizate manual) alte obiecte decorative cu
specific local (ouă încondeiate, butoiaşe, linguri, blide, goblenuri,
tablouri, miniaturi ansamblul monumental Brâncuşi şi ale unor
clădiri importante/case tradiţionale–Casa de Gorj, Casa
Brâncovenească, casa de la Hobiţa, cule) şi lucrări de mici
dimensiuni cum ar fi celebrele opere ale lui Brâncuşi– Domnişoara
Pogany, Sărutul, Pasarea măiastră, Muza adormită, Cap de copil;
 produse de casă autentice (conserve ţărăneşti, dulceţuri, şerbet,
zacuscă) şi băuturi locale (vinuri, ţuică, siropuri de plante şi fructe);
 vederi, pliante, hărţi, broşuri, reviste de turism, etc
 albume şi filme foto, calendare, pixuri, şepcuţe, brelocuri,
miniaturi, etc.;
să fie dotate cu info-chioşcuri electronice (InfoTouch) cu hărţi interactive
ale principalelor puncte de atractivitate turistică;
să fie asistate de o persoană instruită pentru a da informaţii turistice;
să fie dotat cu un stand unde să fie expuse hărţi şi pliante care să conţină
următoarele informaţii utile:
257

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI GORJ

1) Informatii de uz general
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cele mai apropiate agenţii de turism;
agenţii de Traducere;
hoteluri/ moteluri/ pensiuni şi coordonatele lor;
pachete turistice;
biblioteci;
teatre;
muzee;
galerii de artă;
lăcaşe de cult;
puncte cu tradiţii si meşteşuguri;
cluburi;
discoteci;
restaurante: - clasice;
- tradiţionale;
- cu specific;
fast-food-uri;
parcuri şi rezervaţii naturale;
zone de agrement (parcuri de distracţii);
ştranduri şi piscine;
internet Café-uri;
supermarket-uri şi hypermarket-uri;
centre comerciale;
bănci;
consulate;
ambasade;
comunităţile străine;
telefoane utile (Politie, Pompieri, Salvare, Informaţii);
puncte farmaceutice;
florării (cu orare de funcţionare);
festivaluri (organizatori, zone şi date la care se desfăşoară);
staţii de transport local şi regional;
coordonatele mijloacelor de transport în comun (harta traseelor
parcurse);
operatori de taxi locali;
service auto;
servicii de închiriere: maşini, motoscutere, skiuri, echipamente
sportive;
alte servicii: retuş, croitorie, curăţătorie, coafură, cosmetică, saună,
masaj.
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2) Informaţii privind turismul rural si agroturismul

 scurtă descriere a serviciilor oferite;
 pensiuni: localizare, adresă completă, numere de telefon, drumuri
de acces;
 facilităţi/ atracţii deosebite;
 meşteşuguri şi artizanat: olărit, sculptat în lemn, împletit răchită,
papură, nuiele, ţesut, cojocărit, etc.;
3) Informaţii privind turismul de afaceri

 hoteluri care dispun de spaţii pentru organizarea întâlnirilor de
afaceri;
 săli de conferinţe şi facilităţi oferite;
 zone expoziţionale.
Cheltuielile previzionate pentru amenajare se pot amortiza din activităţile
generatoare de venituri desfăşurate în cadrul acestor puncte de informare
turistică. Există mai multe posibilităţi de susţinere financiară a cestor centre:
 Prin bugetele locale şi cel judeţean, din taxele realizate pe activităţile
de turism; Pentru municipiul Târgu-Jiu, prin Centru Brâncuşi;
 Crearea unor societăţi comerciale în cadrul primăriilor care să
administreze şi să realizeze venituri şi prin aceste centre turistice
prestând spre exemplu activitatea de colectare şi comercializare a
obiectelor de interes turistic iar veniturile realizate să intre automat in
bugetul de venituri şi cheltuieli al primăriei;
 Selecţie publică a unei IMM dispuse să presteze această activitate şi
care să plătească chiria aferentă.
10. Realizarea unui punct electronic stradal funcţional de informare
turistică pe baza unei aplicaţii soft de promovare turistică
Acest punct de informare pilot trebuie situat într-un loc de maxim tranzit,
în centrul oraşului Târgu-Jiu, loc în care afluenţa de turişti este maximă. Punctul
va furniza informaţia necesară oricărui turist care intenţionează să viziteze
judeţul Gorj, într-o prezentare inedită, simplă şi cu maxim impact, care să
concentreze toate informaţiile necesare turiştilor.
Aplicaţia trebuie să fie spectaculoasă (va atrage turistul), bilingvă (română
şi engleză) şi va prezenta datele cele mai importante (căi de acces, oferte de
cazare, alimentaţie etc.) într-un mod cât mai simplu şi mai uşor de reţinut. Ea va
fi concepută într-o manieră modernă (animaţie, efecte speciale, sunet), având o
durată de aproximativ 15-20 minute.
Cd-rom-ul de promovare a turismului din Gorj poate conţine această
aplicaţie multimedia şi celelalte site-uri de prezentare turistică a judeţului Gorj,
furnizând informaţii complete despre orice punct de interes turistic.
O altă soluţie de informare şi promovare a turismului în Gorj constă în
amplasarea unor puncte de informare turistică (info-desk-uri semnalizate printrun indicator cu internaţionalul ”I” deja cunoscut) în cadrul unităţilor de cazare.
Aici turiştii pot afla informaţii despre atracţiile zonei, calendarul evenimentelor
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culturale (festivaluri, târguri meşteşugăreşti, obiceiuri populare), destinaţii,
unităţi de cazare, masă, agrement,tratament, muzee, centre culturale etc. Tot aici
pot fi expuse produse specifice, locale/regionale, de artă populară: ceramică,
măşti populare, linguri de lemn şi alte obiecte de artizanat, care să fie şi
comercializate.
11. Punerea la dispoziţie a unor spatii de afişaj în sediile instituţiilor
publice şi în locuri publice special amenajate pentru a permite derularea unor
acţiuni de promovare locală şi informare turistică.
12. Facilitarea accesului direct de pe pagina de internet a Consiliului
Judeţean Gorj şi a altor instituţii ale administraţiei locale şi judeţene pentru
site–uri care sunt destinate promovării locale şi dezvoltării turismului.
Această facilitate face parte din politica de promovare derulată şi de
asemenea este rezultatul acordurilor de parteneriat care vor fi încheiate cu
operatorii de turism la nivel local.
13. Sprijinirea şi stimularea operatorilor de turism în vederea
promovării turismului local
Neexistând agenţii de turism locale recunoscute ca agenţii receptoare
(„ground operator”) de către societăţile de turism naţionale şi europene, agenţiile
de turism locale (ca, de altfel, majoritatea celor din România) desfăşoară o
activitate de outgoing (trimiterea turiştilor locali în România şi străinătate),
prestând adesea o activitate de detailişti pentru tur-operatorii din Bucureşti sau
alte oraşe mari din ţară.
Ca urmare, o oportunitate deosebită a agenţiilor de voiaj locale o
constituie dezvoltarea activităţii de incoming, constând în atragerea turiştilor
români şi străini în Gorj. În acest domeniu, operatorii din turism au semnalat
problemele care apar uneori în relaţia între agenţiile de turism şi unităţile de
cazare, comunicarea dintre acestea fiind uneori defectuoasă. În viitor, printr-o
politică unitară la nivelul întregului judeţ, se propune realizarea unei comunicări
eficiente între operatorii de turism şi Grupul local de promovare a turismului
pentru coordonarea acţiunilor la nivel local. Prin acest parteneriat se vor crea
condiţiile de realizare a unor programe turistice complexe ce au ca destinaţie
Gorjul. Acest proiect va fi coordonat şi finanţat prin Măsura de dezvoltare 3 Programarea Turistică .
14. Realizarea unei baze de date structurată pe toate categoriile de
turism din Oltenia (montan, rural, viticol, balnear, istoric, ecumenic, cultural,
educaţional, agrement, vânătoare si pescuit, rezervaţii şi monumente ale naturii,
speologie, etc.) plecând de la analiza infrastructurii existente, în parteneriat cu
toate instituţiile şi persoanele care sunt implicate în activităţi turistice sau
activităţi conexe acesteia. Principalele acţiuni de corelare a promovării
turismului în Oltenia sunt:
 realizarea unei baze de date privind infrastructura de turism, calată pe cele
20 de categorii turistice cu potenţial de dezvoltare în Oltenia: turism
dunărean, turism montan, turism speologic, turism balnear, turism rural,
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agroturism, turism viticol, turism gastronomic, ecoturism, rezervaţii şi
monumente ale naturii, vânătoare şi pescuit, sporturi extreme, târguri şi
festivaluri tradiţionale, meşteşuguri populare şi artizanat, turism
educaţional, turism de afaceri, turism de tranzit, turism istoric, turism
cultural, turism ecumenic;
realizarea unei pagini de internet pentru promovarea echilibrată a
turismului din Oltenia, cu accent pe specificul regiunii, prezentarea
festivalurilor folclorice, a zonelor de mare atractivitate, a capacităţilor de
care dispune în acest domeniu;
activităţi de lobby pentru regiunea Oltenia la nivel naţional şi
internaţional;
crearea unui centru de informare regională a touroperatorilor şi a
organizaţiilor ce desfăşoară activităţi de turism, care să cuprindă
coordonatele tuturor hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, restaurantelor,
zonelor de agrement, ale domeniilor de vânătoare şi pescuit, traseelor
turistice, serviciilor de închiriere maşini/ambarcaţiuni/echipamente
sportive, etc;
inventarierea evenimentelor şi tradiţiilor din Oltenia;
conceperea unor pachete de servicii turistice integrate în regiunea Oltenia;
inventarierea meşteşugurilor din Oltenia într-o bază de date şi organizarea
unor târguri şi întâlniri regionale cu artizanii populari;
întocmirea şi transmiterea Fişei de Localitate pentru toate centrele
turistice către toate judeţele din Oltenia în vederea identificării unor
oportunităţi/ pachete turistice;
Promovare reciprocă pe paginile web a Consiliilor Judeţene din: Gorj,
Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Olt.
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Partea 7-a.
Propuneri de programe turistice în
judeţul Gorj
ACASĂ LA BRANCUŞI
Durată : 4 zile
Locaţie cazare: municipiul Tg.Jiu, Runcu , Arcani , Peştişani , Tismana
Mărime grup : cca .2 – 40 pers /serie
Adresabilitate : persoane interesate de fenomenul Brancusi , de artă
modernă şi contemporană
Accesibilitate : program accesibil tuturor persoanelor.
Ziua 1 : sosirea în Gorj , cazarea . Masa de seară la locaţia de cazare .
Ziua 2 : Tg. Jiu , vizitarea ansamblului sculptural Ctin Brâncuşi , Parcul
Central , Centrul Brancuşi , Muzeul de artă , expoziţia urbană de sculptură .
Programul zilei se poate completa cu vizitarea Muzeului de istorie , Muzeului
artei si arhitecturii populare Curtişoara. Masa prânz intr-unul din restaurantele
din oraş. Masa de seară la locaţia de cazare .
Ziua 3 : Hobiţa , vizitarea casei memoriale Ctin Brâncuşi , expoziţia de
sculptura din zăvoiul Bistriţei , biserica de lemn Frânceşti . Masă tradiţională în
pădurea de castani din “Deal” , exact cum făcea Brâncuşi cu invitaţii săi din
străinătate. Lăutari , produse locale, vesela de ceramica ......
Ziua 4 : Încheierea programului . Recomandări de vizitare la plecare :
mânăstiri , cheile Sohodolului , peşterile Polovragi si Muierilor , etc.
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MÂNĂSTIRILE GORJULUI
Durata : 5 zile
Locaţie cazare: municipiul Tg.Jiu, Runcu, Arcani, Peştisani, Tismana,
Polovragi
Mărime grup: cca . 2 – 40 pers /serie
Adresabilitate: persoane interesate de religie / istorie
Accesibilitate: program accesibil tuturor persoanelor , exceptând excursia
pedestră către Schitul Cioclovina de Sus , pentru care este necesara o
încălţăminte şi îmbrăcăminte adecvata deplasării pe munte , o stare bună a
sănătăţii si o condiţie fizică acceptabilă.

Ziua 1 : sosirea în Gorj , cazarea . Masa de seară la locaţia de cazare .
Ziua 2 : Circuitul I Polovragi – Crasna – Săcelu - Tg.Cărbuneşti cu
vizitarea mânăstirilor Polovragi , Crasna , Tg.Cărbunesti , bisericile de lemn din
Crasna
Programul zilei se poate completa cu vizitarea Cheilor Olteţului , a
peşterii Polovragi şi Masa prânz într-unul din restaurantele de pe traseu . Masa
de seară la locaţia de cazare .
Ziua 3 : Circuitul II Tg.Jiu – Lainici cu vizitarea mânăstirii Vişina,
mânăstirii Lainici si excursie pedestra la Schitu Locurele. Programul zilei se
poate completa cu vizitarea Muzeului artei şi arhitecturii populare Curtişoara şi
cu vizitarea celor mai importante biserici din Tg.Jiu (Biserica Catedrala ,
Biserica Sf.Apostoli Petru si Pavel , Biserica SF. Nicolae , etc.) Masa prânz
intr-unul din restaurantele/terasele din zona Defileului Jiului. Masa de seară la
locaţia de cazare .
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Ziua 4 : Circuitul III Tg.Jiu – Tismana cu vizitarea bisericii de lemn
Frânceşti , mânăstirii Tismana şi excursie pedestră către Schitul Cioclovina de
Jos şi Schitul Cioclovina de Sus.
Masa prânz cu specific monahal la mânăstirea Tismana. Recomandări de
vizitare: cascada, peştera Tezaurului, păstrăvăria. Masa de seară la locaţia de
cazare .
Ziua 5 : Incheierea programului . Recomandări de vizitare la plecare :
operele lui Ctin Brâncuşi , cheile Sohodolului , Galbenului , Olteţului , peşterile
Polovragi şi Muierilor , etc.

PEŞTERILE GORJULUI
Durata : 4 zile
Locaţie cazare : municipiul Tg.Jiu , Runcu , Arcani , Peştisani , Baia de
Fier, Polovragi
Mărime grup : cca . 2 – 20 pers /serie
Adresabilitate : persoane interesate de speologia turistică şi sportivă
Accesibilitate : program accesibil tuturor persoanelor , exceptând
vizitarea peşterii Floriilor şi a Avenului din Faţa Lacului , pentru care este
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necesara o încălţăminte şi îmbrăcăminte adecvata deplasării pe munte , o stare
bună a sănătăţii si o condiţie fizica acceptabilă.
Ziua 1 : sosirea în Gorj , cazarea .
Ziua 2 : Circuitul I Polovragi – Baia de Fier cu vizitarea peşterii
Polovragi , a cheilor şi canionului Olteţului , cheilor Galbenului şi a peşterii
Muierilor. Recomandări de vizitare: mânăstirea Polovragi , Canionul de Nisip ,
biserica de lemn Sohodol . Masa prânz într-unul din restaurantele de pe traseu .
Masa de seară la locaţia de cazare .
Ziua 3 : Circuitul II Valea Sohodolului – Valea Bâlta cu vizitarea
Cheilor Sohodolului , peşterii Floriilor , excursie pedestră până la Avenul din
Faţa Lacului şi vizitarea acestuia . Masa câmpenească cu specific tradiţional .
Ziua 4 : Încheierea programului . Recomandări de vizitare la plecare :
operele lui Ctin Brâncuşi , mânăstiri.
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PE URMELE LUI IOVAN IORGOVAN
Durata : 5 zile
Locaţie cazare : Peştisani , Tismana , Cerna Sat , Padeş
Mărime grup : cca. . 2 – 15 pers /serie
Adresabilitate : persoane interesate de turismul montan , istoria şi
legendele Gorjului.
Accesibilitate : program accesibil persoanelor cu o stare bună a sănătăţii
şi o condiţie fizică medie şi peste medie .Este necesară o încălţăminte şi
îmbrăcăminte adecvată deplasării pe munte
Ziua 1 : sosirea în Gorj , cazarea . Masa de seară la locaţia de cazare .
Ziua 2 : Cerna Sat - Baraj Valea lui Iovan – Bisericile din Bulz - creastă
Godeanu – Izvoarele Cernei .Masa prânz la stânele din Bulz sau Scărişoara .
Innoptare in tabăra de corturi.
Ziua 3 : Izvoarele Cernei - Turcineasa – Plaiul Tismana – Plaiul Sohodol
– Lac Valea Mare . Pe circuit se regăsesc semnele trecerii şi luptei lui Iovan
Iorgovan cu balaurul Piatra Iorgovanului , Piatra Boroştenilor , Piatra Tăiata ,
Piatra Mare şi Piatra Mica a Cloşanilor . Masa prânz , masa câmpenească la
conacele din Plaiul Tismanei sau din Plaiul Sohodol. Înnoptare la complexul
turistic Valea Mare sau în tabără de corturi. Masa de seară la locaţia de cazare .

266

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI GORJ

Ziua 4 : Valea Mare - Cloşani – Motru Sec – Cioaca Înaltă - Cerna Sat
vizitarea Ciucevelor Cernei , locul pe unde balaurul s-a strecurat printre munţi si
forma sa s-a imprimat in cei doi versanţi. Pe traseu se pot vedea Piatra Mare şi
Piatra Mica a Cloşanilor , intrările în peşterile Martel şi Lazului . Masa de seară
la locaţia de cazare .
Ziua 5 : Încheierea programului . Programul se poate continua pe Valea
Cernei pana la vărsarea acesteia in Dunăre , unde la cazane se vede locul unde
încă se mai zvârcoleşte balaurul rănit.

ECOTURISM ÎN GORJ
Durata : 5 zile
Locaţie cazare : cazare itinerantă – cazare I zona Polovragi/Baia de Fier ,
cazare II Arcani/Runcu , cazare III mânăstire Tismana sau pensiuni din zonă.
Mărime grup : cca . 2 – 20 pers /serie
Adresabilitate : persoane interesate de obiceiuri , cultură populară şi
gastronomie tradiţionala.
Accesibilitate : program accesibil tuturor persoanelor .
Ziua 1 : sosirea în Gorj , cazarea . Masa de seară la locaţia de cazare .
Ziua 2 : Circuitul I zona Polovragi/Baia de Fier cu vizitarea mânăstiri
Polovragi , cheile Olteţului , peştera Muierilor , cheile Galbenului . Masa prânz
intr-unul din restaurantele de pe traseu . Masa de seară cu produse locale cu
specific pastoral (brânzeturi de oaie , tocan oaie , pastramă oaie , mămăliguţă ) ,
ciuperci de munte , dulceaţă de căpşuni de Polovragi , palincă Novaci , vin de
Baia , muzică tradiţională.
Ziua 3 : Circuitul II zona Arcani/Runcu-Peştişani cu vizitarea mânăstirii
Vişina , mânăstirii Lainici , cheilor Sohodolului , casa memoriala Ctin Brâncuşi ,
expoziţia de sculptură din zăvoiul Bistriţei, Muzeului artei şi arhitecturii
populare Curtişoara şi alte obiective din zonă . Masa de seară cu produse
tradiţionale specifice Olteniei de Nord , brânzeturi de bovine , sărmăluţe cu
răcituri , turtă , purceluş la proţap , vin de piatră de Runcu , dulceaţă de afine ,
muzică tradiţională.
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Ziua 4 : Circuitul III Tismana cu vizitarea bisericii de lemn Frânceşti ,
mânăstirii Tismana şi excursie pedestră către Schitul Cioclovina de Jos şi
Schitul Cioclovina de Sus.
Masa prânz cu specific monahal la mânăstirea Tismana. Recomandări de
vizitare: cascada, peştera Tezaurului, păstrăvăria. Masa de seară cu produse tradiţionale specifice zonei, brânzeturi de capră, păstrăv afumat şi în coajă de brad,
mămăliguţă, turtă, cocoş pe ciolan, berbec la groapă, vin şi ţuică de casă, dulceaţă de mure/zmeură , piure de castane , castane fierte/coapte , muzică tradiţională.
Ziua 5 : Încheierea programului . Recomandări de vizitare la plecare :
operele lui Ctin Brâncuşi , muzeele Gorjului .
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ANEXA NR. 1

Chestionarul aplicat turiştilor din judeţul Gorj
Obiective urmărite:
1. Identificarea principalelor surse de informare care determină alegerea judeţului Gorj
ca destinaţie turistică;
2. Identificarea motivelor care determină turiştii să aleagă judeţul Gorj ca destinaţie de
vacanţă;
3. Determinarea formelor de cazare preferate de turiştii care vin în judeţul Gorj.
4. Atitudinile turiştilor faţă de calitatea serviciilor şi comportamentul prestatorilor de
servicii turistice;
5. Atitudinea turiştilor faţă de preţurile practicate în zonă şi calitatea serviciilor oferite;
6. Determinarea principalelor forme de turism practicate în judeţul Gorj;
7. Identificarea nevoii de pregătire profesională în turism.
8. Determinarea gradului de importanţă pe care turiştii îl acordă efectelor poluării;
9. Determinarea opiniilor turiştilor legate de instituţiile care ar trebui să se implice în
educarea ecologică a turiştilor;

Chestionar
1. În ce categoriie de turişti vă încadraţi?
□
turişti români
□
turişti străini
2. De câte ori aţi vizitat judeţul Gorj?
□
prima oară
□
de două ori
□
de mai multe ori
3. Cărora dintre următoarele surse de informare le datoraţi cunoaşterea acestui judeţ?
□
mass-media
□
agenţiile de turism şi târguri de turism
□
internet
□
pliante şi cataloage
□
relatări ale prietenilor şi rudelor
□
altele .......................................
4. Care sunt motivele pentru care aţi ales ca destinaţie turistică judeţul Gorj?
□
calitatea factorilor de mediu
□
obiceiuri şi tradiţii specifice zonei
□
frumuseţea peisajului
□
liniştea şi calmul
□
istoria zonei
□
preţurile accesibile în comparaţie cu alte zone
□
alte motive ........................................
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5. Pe ce perioadă se întinde de obicei sejurul dumneavoastră în judeţul Gorj?
□
o zi
□
în weekend
□
3-6 zile
□
peste 6 zile
6. Consideraţi că potenţialul turistic al judeţului Gorj este suficient pus In valoare?
□
da
□
nu
7. Cum apreciaţi calitatea serviciilor de cazare oferite în judeţul Gorj?
□
foarte proaste
□
satisfăcătoare
□
bune
□
foarte bune
8. Cum apreciaţi comportamentul angajaţilor din sectorul turistic din judeţul Gorj?
□
în totalitate nesatisfăcător
□
indiferent
□
satisfăcător
□
în totalitate satisfăcător
9. Consideraţi că angajaţii din sectorul turistic din judeţul Gorj au nevoie de o pregătire suplimentară adecvată
posturilor ocupate în prezent ?
□
da
□
nu
10. Cum consideraţi tarifele practicate în judeţul Gorj, în comparaţie cu serviciile oferite în cadrul unităţilor de
cazare?
□
mari
□
acceptabile
□
mici
□
foarte mici
11. În ce măsură sunteţi deranjat de efectele poluării datorate comportamentului necorespunzător al turiştilor?
□
foarte mult
□
mult
□
indiferent
□
puţin
□
deloc
12. Cine credeţi că ar trebui să se implice mai mult în educarea ecologică a turiştilor?
Instituţii/grad de
implicare
Şcoala
Familia
Mass-media
ONG-urile
Agenţiile de turism
A.N.T.R.E.C.
Administraţia publică
locală
Altele(precizaţi care)

270

Neimportant

Puţin
important

Indiferent

Important

Foarte
important

STUDIU PENTRU VALORIFICAREA POTENţIALULUI TURISTIC AL JUDEţULUI GORJ
13 . Exprimaţi-vă gradul de satisfacţie în legătură cu următoarele aspecte care caracterizează destinaţiile
turistice din judeţului Gorj pe care le-ati vizitat:
Foarte
Foarte
Nemulţumit Indiferent Mulţumit
nemulţumit
mulţumit
1. Structuri de cazare (calitatea serviciilor
oferite)
2. Unităţi de alimentaţie publică
3. Unităţi de agrement
4. Facilităţi de tratament şi SPA-uri
5. Servicii auxiliare oferite turiştilor
6. Atitudinea şi comportamentul prestatorilor
de servicii turistice
7. Nivelul pregătirii angajaţilor din turism din
judeţul Gorj
8. Organizarea unor evenimente speciale
9. Parerea generală despre şederea în judeţul
Gorj
14. Menţionaţi ce anume v-a plăcut în mod deosebit în judeţul Gorj
.....................................................................................................................................................................................
.....
15. Menţionaţi ce anume nu v-a plăcut în în judeţul Gorj
.....................................................................................................................................................................................
.....
16. Intenţionaţi să reveniţi în judeţul Gorj?
□
Da. De ce? ................................................
□
Nu De ce ? ................................................
În încheiere vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări de identificare:
Sex
□
Feminin
□
Masculin
Vârstă □□
Situaţie familială
□
Căsătorit
Cu copii
□
Fără copii
□
□
Necăsătorit
Venitul lunar pe familie
□ sub 440 RON □ între 440– 1000 RON

□ peste 1000 RON

Vă mulţumim pentru colaborare!
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ANEXA NR. 2

Chestionarul aplicat localnicilor din judeţul Gorj
Obiective urmărite:
1. Identificarea potenţialului turistic de care dispune judeţul Gorj
2. Determinarea beneficiilor aşteptate de potenţialii investitori din viitoarele activităţi
turistice deasfăşurate în judeţul Gorj.
3. Disponibilitatea populaţiei de a investi în activităţi turistice.
4. Identificarea principalelor posibilităţi de finanţare a viitoarelor proiecte de dezvoltare
turistică a judeţului Gorj.
5. Identificarea nevoii de pregătire profesională a viitorilor investitori în turism.
6. Determinarea impactului activităţii turistice asupra mediului înconjurător.

Chestionar

1.

Aveţi domiciliul stabil în judeţul Gorj?
1.DA
2.NU

2.

Care este motivul care v-a determinat să vă stabiliţi sau să rămâneţi în judeţul Gorj ?
1 Motive profesionale
2 Căsătorie
3 Cond. naturale favorabile
4 Altele
Specificaţi ....................................................................................................................................................

3.

Cum apreciaţi potenţialul natural al judeţului Gorj? ...................................................................................
5 foarte bun
4 bun
3 nici bun, nici slab
2 slab
1 foarte slab

4.

Credeţi că potenţialul economic (industrial) al judeţului este:
5 foarte bun
4 bun
3 nici bun , nici slab
2 slab
1 foarte slab

5.
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Consideraţi că potenţialul cultural al judeţului este :
5 foarte bun
4 bun
3 nici bun , nici slab
2 slab
1 foarte slab
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6.

După opinia dvs., nivelul de trai al locuitorilor din judeţul Gorj este :
5 foarte bun
4 bun
3 corespunzător
2 necorespunzător
1 total necorespunzător

7.

Dintre următoarele posibilităţi de dezvoltare ale judeţului Gorj şi de creştere a nivelului dvs. de trai pe
care le consideraţi cele mai importante ?
1 dezvoltarea industrială
2 dezvoltarea agricolă
3 dezvoltarea turistică
4 Alte posibilităţi .........................................................................................................................................

8.

Care sunt după opinia dvs. resursele turistice de care dispune judeţul Gorj? ..............................................
1 Condiţiile geografice favorabile (sub raportul reliefului, climei, vegetaţiei şi implicit al peisajului
etc.);
2 Posibilităţile de acces în zonă ;
3 Amenajările turistice de mare atractivitate;
Exemplificaţi: ..............................................................................................................................................
4 Specificul local (port, biserici, tradiţii cultural-folclorice, arhitectura tradiţională, etc.);
Exemplificaţi: ..............................................................................................................................................
5 Altele ........................................................................................................................................................

9.

Consideraţi că, în prezent, potenţialul turistic al judeţului Gorj este suficient valorificat ?
3 Total valorificat
2 Parţial valorificat
1 Nevalorificat

10. Cunoaşteţi încercări de valorificare a potenţialului turistic al zonei ?
1 DA 1.1 De către firme de stat. Exemplificaţi .......................................................................................
1.2 De către firme private. Exemplificaţi ......................................................................................
2 NU
11. Aţi fi dispus să vă implicaţi în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi turistice – de exemplu cazarea
turiştilor în locuinţele dvs.sau construcţii turistice (vile, cabane, restaurante) ?
1 DA
2 NU (treceţi la întrebarea 16 )
12. Ce mod de finanţare al unei astfel de afaceri întrevedeţi ?
1 De la buget
2 Resurse proprii
3 Fonduri europene
13. În ce formă de activitate turistică vedeţi posibilă implicarea dumneavoastră ?
1 Hotel, motel, restaurant, cabane, vile – treceţi la întrebarea 15
2 Cazare în gospodăria proprie şi asigurarea micului dejun pentru potenţialii turişti – treceţi la
întrebarea 14
3 Altele. Care........................................................................................................ – treceţi la întrebarea 15
14. Consideraţi că dispuneţi de un spaţiu adecvat pentru aceste construcţii şi amenajări turistice ?
1 DA
2 NU
15. Care credeţi că este cea mai bună cale de a contacta potenţialii turişti ?
1 Prin agenţie de turism
2 Prin prieteni, rudelor
3 Prin foşti clienţi
4 Altele ........................................................................................................................................................
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16. Consideraţi oportună pregătirea profesională a viitorilor ofertanţi de servicii turistice din judeţul Gorj? ..
1 DA. Ce cursuri de pregătire sunt necesare în opinia dumneavoastră ?
……………………………………………………………………………………………………………
………
2 NU
17. Care credeţi că sunt avantajele dezvoltării turistice a judeţului Gorj?
……………………………………………………………………………………………………………
………
18. Care credeţi că sunt dezavantajele dezvoltării turistice a judeţului Gorj ?
……………………………………………………………………………………………………………
……….
19. În ce măsură consideraţi că activitatea turistică duce la degradarea mediului înconjurător? (se
încercuieşte o singură cifră)
Foarte mare
5
4
3
2
1
Foarte mică
20. Credeţi că turismul poate reprezenta o sursă de prosperitate pentru dumneavoastră ?
1 DA
2 NU
21. Vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări destinate exclusiv completării informaţiilor statistice
strict necesare
a) Sexul
1 Masculin
2 Feminin
b) În ce categorie de vârstă vă incadraţi?
1 -sub 20 ani
2 -între 20 şi 29 ani
3 -între 30 şi 39 ani
4 -între 40 şi 49 ani
5 -între 50 şi 59 ani
6 -peste 60 de ani
c) În ce categorie socio-profesională vă incadraţi?
1 muncitori
2 tehnicieni, funcţionari
3 elevi, studenţi
4 studii superioare
5 pensionari
6 alte ocupaţii: ..........................................................................
d) În ce interval se încadrează venitul familiei dvs.?
1 sub 440 RON
2 440-1000 RON
3 peste 1000 RON
e) Câţi membrii are familia dvs.? .............................................................

Vă mulţumim pentru colaborare!
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ANEXA NR. 3

Chestionar aplicat specialiştilor în domeniul turismului din judeţul Gorj
Obiective urmărite:
1. Analiza dezvoltării actuale a sectorului turistic din judeţul Gorj.
2. Determinarea viitoarelor modalităţi de dezvoltare a sectorului turistic din
judeţul Gorj.
3. Identificarea priorităţilor de dezvoltare.
4. Identificarea nevoilor de formare profesională în turism pentru judeţul Gorj.
Chestionar
1. Care sunt cele mai importante obiective turistice din judeţul Gorj?
2. Ce consideraţi că ar trebui schimbat din punctul de vedere al valorificării
potenţialului turistic în judeţul Gorj?
3. Precizaţi câteva soluţii de imbunătăţire a situaţiei actuale.
4. Ce categorii de vizitatori consideraţi că ar putea fi atraşi de obiectivele turistice
ale judeţului Gorj.
De ce?.........................................................................................
5. Stabiliţi minim cinci priorităţi de investiţii pentru dezvoltarea turismului în
judeţul Gorj.
6. Cum apreciaţi nivelul actual de pregătire a angajaţilor din domeniul turismului
din judeţul Gorj (încercuiti o cifră) ?
Nivel minim 1

2

3

4

5 Nivel Maxim

7. Care sunt actualele posibilităţi de calificare (perfecţionare) în domeniul
turismului existente în judeţul Gorj?
8. Acordaţi note de la 1 la 5 ( unde 5 reprezintă nivelul maxim de apreciere)
pentru următoarele aspecte care influenţează activităţile din turism:
8.1.Amenajarea actuală a teritoriului (transport, căi de
acces, trasee turistice etc.)
1
2
3
4
5
8.2. Tipuri de unităţi de cazare turistică (hoteluri, moteluri,
vile, pensiuni, campinguri etc.)
1
2
3
4
5
8.3. Numărul şi tipologia unităţilor de alimentaţie publică
(restaurante, baruri, cafenele, cofetării etc.).
1
2
3
4
5
8.4. Posibilităţi de agrement existente în zonă (parcuri,
terenuri de sport, piscine, SPA-uri etc.).
1
2
3
4
5
8.5. Organizarea de evenimente (târguri, festivaluri, serbări
câmpeneşti etc.).
1
2
3
4
5
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8.6. Existenţa altor tipuri de servicii (sănătate, servicii
bancare, agenţii de voiaj etc.)
1
2
3
4
5
8.7. Eficacitatea şi disponibilitatea informaţiilor turistice
(indicatoare, hărţi, puncte de informare turistică, cataloage,
broşuri etc.)
1
2
3
4
5
8.9. Măsuri de protecţia mediului în judeţul Gorj.
1

2

3

4

5

Vă mulţumim pentru colaborare!
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