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ABSTRACT. Attractive Attributes of the Cultural Landscape of the Râmeţ Commune. The cultural 

landscape, regarded as the association of natural and anthropic elements, can have considerable attractive 

attributes. The two components of the cultural landscape of the Râmeţ Commune create an attractive setting 

for the development of different forms of tourism: ecotourism, rural, cultural or religious tourism, 

geotourism etc. Some of the karst geomorphosites of higher value in the Trascău Mountains are located in 

the study area. These geomorphosites are important tourist sights but they also constitute an attractive 

background for the cultural assets of the commune. Among these assets, the wooden houses, stone crosses 

and monasteries, all contribute to outline a unique cultural landscape. Tourism development has favorable 

grounds and can partially address the challenges of a commune facing demographic decline and where 

many traditional households are being abandoned. Tourism development in such an area would also raise 

awareness and interest for the preservation of the cultural landscape. 

 

Keywords: cultural landscape, tourism, geomorphosites, development 

 

 

1. Relaţia peisaj cultural – turism 
Definirea conceptului de peisaj cultural se află în strânsă relație cu definirea generală a 

termenului de 

peisaj. Conform Convenției Europene 

(2000) acesta se referă la „o parte de teritoriu 

perceput ca atare de populaţie, al cărui 

caracter este rezultatul acțiunii și interacțiunii 

factorilor naturali și/sau umani”. 

Peisajul cuprinde prin urmare conotația de 

cultural, aceasta fiind imprimată de 

evenimentele socio-economice din perioada 

istorică recentă (marcată de schimbări profunde 

ale mediului), care au determinat transformarea 

peisajelor naturale în peisaje culturale prin 

introducerea a variate artefacte antropice sau 

datorită practicilor turistice în peisajele naturale. 

Peisajul cultural este considerat așadar de 

unii autori, după cum sesizează Juliane Friedel 

(2002), ca fiind ”rezultatul activității umane” 

(Reichhoff, 1996, Neef, 1981) în timp ce 

Gunzelmann (1987), îl caracterizează în 

continuare ca ”rezultat al integrării dintre 

cultură și natură”. De altfel, este evident că de 

la începuturile umanității, intervențiile antropice 

în peisajul înconjurător originar au implicat 

permanente schimbări ale acestuia.  

Juliane Friedel (2002), descrie în continuare 

peisajul cultural actual atât ca rezultat cât și ca 

stadiu intermediar în dezvoltare, procesele 

naturale și sociale schimbând peisajul în viitor. 

Aceeași autoare îl amintește pe Schlüter (1928), 

care pune în prim plan, din punct de vedere 

fizico-geografic, forțele culturale în diferite 

perioade de timp care acționează asupra 

peisajului și care sunt implicate în dezvoltarea 

peisajului cultural.  

În consecință, peisajele culturale sunt create 

prin introducerea constantă de elemente 

antropice în mediul natural, reprezentând ”o 
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resursă pentru turism, atât în ceea ce privește 

partea naturală cât și cea antropică”,  J. Jones 

(1991).  

Din punct de vedere turistic, peisajul cultural 

poate fi văzut ca rezultantă a influenţei 

favorabile sau restrictive a cadrului natural 

asupra dezvoltării structurilor şi activităţilor 

antropice cât şi ca produs al acțiunii umane 

exercitate asupra componentei naturale. De 

altfel, când vorbim despre peisajul cultural în 

relaţia lui cu turismul, este inevitabilă asocierea 

celor două elemente esențiale: cadrul natural cu 

potenţialul turistic asociat şi elementele 

culturale, ca resurse turistice de factură 

antropică [Fig.1].  

 

 
Fig.1. Relaţia peisaj cultural-turism 

 

În mod evident, asocierea conceptelor de 

peisaj cultural și turism implică relația cerere-

ofertă prin faptul că peisajul cultural stă la baza 

ofertei turistice: în funcție de valențele lor 

atractive principale, diferitele peisaje se 

pretează practicării şi dezvoltării anumitor tipuri 

şi forme de turism (ecoturism, geoturism, turism 

cultural, turism rural etc.), şi vor fi deci incluse 

unei oferte specifice, adresate unor turişti 

potenţiali din variate grupuri ţintă.  

Însă, relaţia peisaj cultural – turism se 

manifestă şi în sens contrar, procesele 

premergătoare actului turistic (ne referim aici la 

diferite amenajări) și cele legate de consumarea 

actului turistic efectiv se realizează în cadrul 

peisajului cultural, ceea ce presupune că 

dezvoltarea fenomenului turistic poate contribui 

la păstrarea și dezvoltarea continuă a peisajului 

cultural, sau dimpotrivă, dacă dezvoltarea nu se 

face într-o manieră sustenabilă, la deteriorarea şi 

transformarea peisajului. “Turismul este o 

activitate care aduce plus-valoare activităţilor 

economice care au determinat peisaje culturale 

distincte. Acesta este în special cazul peisajelor 

rurale şi peisajelor culturale asociative.” 

remarcă Esposito şi Cavelzani (2006). 

În mod cert înaltul potențial atractiv al 

peisajelor culturale poate contribui la 

dezvoltarea socio-economică a arealului dat. 

Gradul lor de atractivitate turistică le imprimă 

viabilitate economică iar ca reciprocitate, 

evoluând în mod dual, peisajul beneficiază în 

acest fel pluridirecționat, având ca avantaje 

primordiale dezvoltarea și conservarea. 

 

2. Componenta naturală a peisajului şi 

integrarea ei în oferta turistică 
Cadrul natural, şi în special relieful, 

contribuie decisiv la conturarea ofertei turistice 

menită să pună în valoare peisajului cultural al 

unui areal, prin dimensiunile atractive ale sale, 

analizate în trecut de mai mulţi autori (Reynard 

şi Pralong 2005, Cocean, G. 2011, etc.). Astfel, 

relieful are atât rolul de resursă atractivă, cât şi 

de fundal peisagistic pentru alte obiective 

turistice de altă factură, şi sigur, de suport 

pentru desfăşurarea activităţilor comunităţilor, 

dezvoltarea construcţiilor şi deci implicit pentru 

actul turistic desfăşurat, imprimând acestora 

caracteristicile şi condiţionările de bază.  

În perimetrul analizat, şi anume teritoriul 

aferent comunei Râmeţ, relieful şi peisajul 

determinat prezintă un evident caracter de 

complementaritate sistemică, formelor atractive 

cu potenţial turistic major, de tipul văilor 

carstice asociindu-se sectorul de defileu săpat de 

Valea Geoagiului şi suprafeţele înalte, reziduale 

ale crestei Pleaşa Râmeţului – Piatra Cetii. Se 

adaugă şi suprafeţele extinse de nivelare incluse 

platformei de eroziune Râmeţ – Ponor, extrem 

de bine reprezentată; dealtfel, trebuie amintit 

faptul că “denumirea de Râmeţ este dată după 

localitatea cu acelaşi nume, aşezată într-o zonă 

unde suprafaţa are caractere tipice” (Popescu-

Argeşel,1977).  

Cadrul natural al perimetrului studiat prezintă 

câteva valenţe unice atât raportat la nivelul 

judeţului Alba, cât şi la întreaga grupă montană a 

Apusenilor. Astfel, aici sunt prezente două forme 

carstice de mare valoare peisagistică şi 
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geoturistică: complexul de chei al Văii Râmeţului 

şi creasta Pleaşa Râmeţului – Faţa Râmeţului, 

parte din creasta calcaroasă de referinţă pentru 

Munţii Trascău, Pleaşa Râmeţului – Piatra Cetii. 

Dacă în cazul complexului de chei, avem în 

vedere o resursă turistică de prim rang, care se 

impune pe harta Apusenilor, pentru creasta 

calcaroasă valoarea este una în special 

peisagistică ea făcând obiectul aşa numitului 

efect de insulă, condiţionat altimetric. “Suspen-

darea acestor forme în raport cu relieful limitrof 

le detaşează pregnant în percepţia privitorului, le 

impune ca repere spaţiale, le conferă atributul 

concentrării atenţiei şi curiozităţii lui” (Cocean, 

G. 2011), astfel, creasta calcaroasă îşi pune 

decisiv amprenta asupra peisajului şi atractivităţii 

lui punând în valoare totodată modul de 

dezvoltare al aşezărilor şi peisajul rural tipic. 

 

 
Fig. 2. Harta comunei Râmeţ 

 

Peisajul văilor carstice, conturat în cadrul 

complexului de chei din bazinul Râmeţului, pe 

de altă parte, este unul spectaculos, complex şi 

cu atributele atractive cele mai numeroase. 

Totodată, el oferă şi o paletă extrem de largă de 

activităţi şi forme de turism care se pot dezvolta 

prin exploatare directă, care fac parte din sfera 

turismului cu tentă recreativă: drumeţie 

montană, speoturism, escaladă sau cu tentă 

educativ-recreativă: ecoturism sau geoturism.  

Sigur, cea mai importantă şi mai cunoscută 

cheie din cadrul bazinului este Cheia Râmeţului, 

sculptată între masivele masivele Tarcău, 

Urmezeu şi Vârful Vulturilor. Ea reprezintă de 

altfel un etalon pentru cheile din Munţii Trascău 

ca lungime (2km) şi complexitate genetică, fiind 

şi cea mai importantă cheie din cadrul judeţului 

Alba ca potenţial geoturistic.  

Potenţialul ei deosebit reiese din anumite 

aspecte morfologice şi peisagistice unice, 

determinat de bazarul de microforme de 

maximă atractivitate care face ca peisajul lor să 

nu fie nici măcar tangenţial atins de monotonie, 

distingându-l de cel al altor sectoare care 
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păstrează un aspect mai unitar pe cuprinsul lor. 

În plus, relativa sălbăticie a peisajului, conferită 

de faptul că ele nu sunt străbătute de vreun drum 

şi nu au făcut obiectul unor exploatări antropice, 

alta decât cea turistică, dar şi aceasta cu 

amenajări minime, le creşte gradul de natureleţe 

şi spectaculozitate, rămânând totuşi accesibile 

celei mai mari părţi a turiştilor.  

Un fapt care deschide porţile geoturismului 

veritabil, interesat de geomorfosituri şi de 

formele de relief în devenirea lor, este geneza 

deosebit de interesantă a cheilor Râmeţului, prin 

captarea carstică a cursului şi formarea unei 

peşteri al cărei tavan s-a surpat ulterior (Cocean, 

1988). Prezenţa mărturiilor acestui scenariu: 

podul natural şi profilul ovoidal, conferă cheilor 

analizate o valoare geomorfologică, ştiinţifică şi 

geoturistică aparte, fiind un geomorfosit de 

referinţă din cadrul Munţilor Apuseni.  

De altfel, în tipologia turistică a cheilor din 

Munţii Apuseni, realizată de Cocean, G. în 

2014, Cheile Râmeţului sunt înscrise în grupa 

cheilor prioritare, “cele cu potenţial turistic 

deosebit şi cu aşezare spaţială favorabilă care 

fac posibilă integrarea lor în diferitele circuite 

turistice. Aceste chei determină sau pot 

determina, în condiţiile unei marketări eficiente, 

fluxuri turistice care să se constituie într-o 

cerere turistică stabilă”. Tipologia a fost 

realizată utilizând trei parametrii: atractivitatea 

intrinsecă a cheilor, potenţialul dat de 

poziţionarea acestora şi posibilităţile de 

desfăşurare a diverselor activităţi şi forme de 

turism.  

 

 
Fig 3. Valea Râmeţului între cheile Râmeţului şi Mănăstirii 

 

Cheile Mănăstirii, sculptate între Pleaşa 

Râmeţului (1 250 m) şi Vf. Prisecii (1 150 m) au 

un aspect diferit, aflându-se într-un stadiu 

evolutiv mai avansat, caracterizat de un profil 

mai larg al văii, dar care păstrează totuşi 

versanţii abrupţi care, datorită proceselor de 

distensie şi fracturare a stratului de rocă oferă 

porţiuni largi de desfăşurare a escaladei (în 

cadrul cheilor fiind prezente 84 trasee).  

În cadrul Cheilor Mănăstirii, Valea 

Râmeţului a secţionat bara calcaroasă Pleaşa 

Râmeţului – Piatra Cetii imprimând o notă de 

spectaculozitate suplimentară catenei 

calcaroase. De altfel, din punct de vedere 

atractiv, Creasta Pleaşa Râmeţului – Faţa 

Râmeţului are un rol de punct de belvedere dar 

şi de fundal peisagistic pentru alte elemente 

atractive, începând de la Mănăstirea Râmeţ şi 

până la arhitectura tradiţională din cătunele 

componente ale comunei.  

În amonte de cheile Râmeţului se află şi alte 

sectoare de chei, de dimensiuni mai modeste, 

dar care păstrează nota de sălbăticie şi inedit: 

Cheia de la Piatra Bălţii (100 m) şi Cheile 

Pravului (200 m). Complexul de chei al 

bazinului Râmeţului este întregit de Cheile 

Geogelului (400 m) situate de asemenea în 

amonte de Cheile Râmeţului, în cadrul comunei 

Ponor, însă care trebuie prevăzute şi ele într-o 

strategie de exploatare turistică a arealului.  
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De altfel, conectarea acestor resurse atractive 

cu altele de aceeaşi natură din bazinul învecinat al 

văii Galdei precum şi cu cele dinspre Depresiunea 

Trascăului, în cadrul unor circuite tematice, este 

un deziderat pentru dezvoltarea turismului în 

comuna Râmeţ, care ocupă un loc privilegiat pe 

harta Munţilor Trascău şi care beneficiază de o 

infrastructură rutieră care să o poată conecta cu 

celelalte obiective amintite. Trebuie specificat însă 

că aceste drumuri de acces, deşi există, sunt într-o 

stare deplorabilă, pe anumite porţiuni nemaifiind 

accesibile traficului auto.  

 

3. Componenta culturală a peisajului, 

definitorie pentru conturarea ofertei 

turistice 
Relativa izolare a comunei Râmeţ, impusă 

de condiţiile naturale de relief, dar şi de cele 

istorice, care au determinat aşezarea unei 

comunităţi umane în acest spaţiu, a funcţionat 

ca factor de dezvoltare şi conservare a unui 

peisaj cultural rural arhaic. Astăzi, acesta poate 

constitui un real suport în dezvoltarea turistică, 

în contextul în care în prezent astfel de spaţii 

rurale neafectate de amprenta globalizării se 

regăsesc tot mai rar.  

În acest sens în perimetrul analizat au fost 

identificate elemente de peisaj cultural tipice, 

încadrate în peisajul habitaţional (Cocean şi 

David, 2014) care pot contura oferta turistică 

precum: așezările de tip risipit, specifice 

Munților Apuseni; grupurile restrânse de 

gospodării, în cadrul cărora construcțiile sunt 

amplasate pe o suprafață înierbată, marcată sau 

nu prin elemente de împrejmuire faţă de terenul 

agricol învecinat; casele din lemn pe fundaţie 

din piatră, cu finisări naturale, dintre care o 

parte sunt zugrăvite la exterior cu culoarea 

albastră. Aspectul inedit al gospodăriei este 

conturat și de acoperișurile înalte, în patru ape, 

de formă piramidală, cu paie sau şindrilă; de 

grădinile de legume cultivate în apropierea casei 

pe suprafeţe reduse, îngrădite, în scopul 

asigurării legumelor de consum; de prezența 

şurilor (ca elemente de depozitare a furajelor 

pentru animale, a carului şi a diverselor unelte 

agricole), care se prezintă sub forma unor 

construcţii din bârne de lemn, acoperite cu paie, 

unele având alipite şi grajduri.  

 
Fig. 4 Casă tradiţională în satul Valea Uzei 

 

În urma cercerării în teren se constată că un 

număr mare de anexe gospodăreşti de tipul celor 

menţionate mai sus se află încă în stare bună, 

acest fapt facilitând posibilitatea integrării lor în 

circuitul turistic. Construcţiile tradiţionale din 

areal pot fi recondiţionate şi ele pot căpăta 

funcţii turistice propriu-zise, unele ar putea fi 

închiriate turiştilor doritori de o experienţă cât 

mai autentică, altele ar putea îndeplini alte 

funcţii, de la mici muzee până la birou de 

informare turistică etc. - de altfel muzeul din 

Brădeşti îşi va muta sediul în curând într-o 

astfel de căsuţă tradiţională.  

Un rol esențial în creionarea peisajului 

cultural rural îl reprezintă gardurile tradiționale 

ridicate din piloni de brad dispuşi la anumite 

distanţe pentru a permite prinderea şipcilor 

orizontale; de asemenea infrastructura locală de 

transport cu elementele tradiţionale precum: 

punţile din lemn şi drumurile de pământ (de-a 

lungul acestora din urmă aflându-se uneori pomi 

fructiferi sau copaci ornamentali).  

Ca elemente de peisaj cultural agricol mai 

pot fi amintite fânețele necosite, căpițele de fân, 

pășunile montane, presărate cu vechi locuinţe 

rustice (adevărate bijuterii arhitecturale), care 

adăposteau mai multe generaţii ale aceleiaşi 

familii.  

Perspectivele de dezvoltare, deci, pentru 

turism rural si ecoturism sunt largi, aceste forme 

de turism având la dispoziţie resurse autentice şi 

un peisaj cultural puţin transformat prin 

edificarea unor construcţii noi sau a reşedinţelor 

secundare, majoritatea caselor de vacanţă fiind 

localizate în cadrul satului Valea Mănăstirii, şi 

mai puţin în cele situate pe creastă, care 
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păstrează de altfel cele mai tipice căsuţe: 

Cotorăşti, Valea Uzei, Râmeţ, Valea Inzelului 

etc.  

Elemente frecvent întâlnite în peisajul 

cultural al comunei Rîmeț sunt cele sacrale de 

forma crucilor din lemn și a celor din piatră, 

cele din urmă putându-se distinge în mod facil 

prin dimensiune, stil arhitectural şi 

amplasamentul specific (de obicei pe cea mai 

înaltă suprafaţă a localităţii). De asemenea 

lăcașele de cult precum bisericile parohiale din 

cadrul satelor Olteni, Valea Inzelului, Valea 

Uzei, Cheia etc., dar și complexul mănăstiresc 

Râmeț cu bisericile ”Nașterea Precistei” și 

”Izvorul Tămăduirii”, incluse în lista 

monumentelor istorice. Mănăstirea Râmeţ, una 

dintre cele mai vechi în Transilvania, datând din 

secolul al XIII, a fost supusă de-a lungul 

timpului la mai multe încercări, fiind atacată de 

armata habsburgică, afectată de inundaţii sau 

chiar închisă şi transformată în cabană pentru 

mai mulţi ani. Astăzi, ea este unul dintre 

lăcaşele de cult cele mai reprezentative şi cele 

mai vizitate ale Transilvaniei, ea determinând 

dezvoltarea turismului cultural-religios în 

arealul studiat.    

 

 
Fig. 5. Mănăstirea Râmeț 

 

Elemente viu grăitoare ale istoriei viețuirii 

populaţiei locale în tipicul tradiţional sunt 

muzeele: Muzeul Mănăstirii Râmeț, Muzeul 

Etnografic din satul Brădești, dar și fosta școală 

(azi muzeu) din satul Valea Mănăstirii datând 

din sec. XIV-XVIII. 

Ca elemente de peisaj cultural se mai pot 

consemna și ocupațiile tradiționale, care relevă 

un profil mixt „prin strânsa îmbinare a 

ocupațiilor de bază: agricultura montană și 

creșterea animalelor, precum și practicarea 

variatelor meșteșuguri tradiționale” (V. Butură, 

1989), care odată cu dispariţia celor care le 

practicau şi le transmitau din generaţie în 

generaţie, au început să fie rând pe rând 

abandonate. Actualmente au mai rămas puțini 

mesteșugari care se ocupă cu realizarea 

acoperișurilor de paie, prelucrarea lemnului și 

fierăritul. 

Zestrea culturală a comunităţii locale se 

distinge și prin elementele de port popular 

caracterizate prin unicitate (cromatică, tipuri de 

material şi ţesături). O amprentă deosebită este 

dată de păstrarea valorilor morale creştine prin 

intermediul datinilor şi obiceiurilor transmise şi 

îmbogăţite de-a lungul generaţiilor. Se păstrează 

încă obiceiurile legate de ciclul vieţii (naştere, 

nuntă, înmormântare), cele asociate diverselor 

sărbători religioase, la care se adaugă festivaluri 

și alte manifestări culturale și religioase 

(bisericești) „Zilele Râmețului”, Hramul 

bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel etc., 

toate considerate elemente care imprimă 

identitatea zonei. 

În conformitate cu cele mai sus expuse se 

poate constata amprentarea mediului natural cu 

diverse elemente culturale, având drept 

consecinţă apariţia şi dezvoltarea unui peisaj 

cultural unic, care reflectă spiritualul şi 

materialul comunităţii locale, definitorii pentru 

conturarea ofertei turistice.  

 

4. Impactul turismului asupra peisajului 

cultural 
Comuna Râmeț relevă un spaţiu unic rezultat 

din îmbinarea proporţionată a elementelor 

naturale şi a celor culturale. Obiectivele cu 

valoare ridicată ale acestei zone sunt relativ 

puţin cunoscute publicului larg, în acest sens 

promovarea şi dezvoltarea turismului putând fi 

condiţia sine qua non a dezvoltării economice 

locale. Deşi la prima vedere dezvoltarea 

turistică poate fi percepută ca aducătoare 

exclusiv de beneficii, trebuie avută în vedere o 

analiză mai profundă a implicaţiilor acestuia, 

inducând două seturi principale de consecinţe: 

pe de o parte consecinţele socio-economice, iar 

pe de altă parte cele ecologice.   
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Esposito şi Cavelzani, remarcă, în 2006, că 

“Turismul, ca industrie nouă, poate avea un 

impact scăzut asupra peisajului cultural, dar cu 

toate astea, poate ajuta în tranziţia către o bază 

economică mai complexă şi mai diversificată 

pentru comunităţi, în special pentru cele mai 

îndepărtate de centrele metropolitane… Turismul 

trebuie deci privit ca o influenţă pozitivă asupra 

managementului peisajelor culturale, care, dacă 

este gestionat corespunzător, va constitui un 

suport pentru conservarea patrimoniului cultural 

şi natural, şi va asigura venit celor care trăiesc 

sau gestionează peisajul”, fiind prin urmare, după 

cum precizează și Juliane Friedel în 2002 „cel 

care consolidează  puterea economică a regiunii”. 

Ca impact pozitiv al activităţii turistice, cel 

de factură socială, implică: perpetuarea 

populației în cadrul comunei, în special prin 

crearea locurilor de muncă odată cu creşterea 

cererii turistice, fapt care ar putea stabiliza 

segmentul tânăr al populaţiei şi aşa redus, 

păstrarea modului de viaţă tradiţional etc. Odată 

cu dezvoltarea turismului, între efectele pozitive 

se vor număra şi intensificarea investiţiilor în 

ceea ce priveşte infrastructura de transport şi cea 

turistică, deşi astfel de investiţii, în special la 

nivelul drumurilor judeţene de acces şi a celui 

care leagă satul Râmeţ de Valea Mănăstirii sunt 

absolut necesare pentru ca dezvoltarea să aibă 

loc în primul rând. Totodată, ne putem aştepta 

ca o dată cu promovarea zonei, interesul 

exercitat de căsuţele tradiţionale să crească şi o 

parte din ele să poate fi recondiţionate, fie prin 

eforturile autorităţilor locale de a include mai 

multe astfel de gospodării în proiecte largi de 

reamanajare, căutând finanţări externe, fie prin 

iniţiative private sau ale actualilor proprietari. 

Cel mai important aspect legat de impactul 

social al turismului în areal însă este cel legat de 

stabilizarea populaţiei existente. Deja la nivelul 

comunei apar două localităţi în pericol de 

depopulare, localitatea Cheia, cu doar 3 locuitori 

în 2012, şi Boţani cu 5 locuitori în acelaşi an, 

unde elementele arhitecturale tradiţionale sunt 

degradate peste limita recuperabilului, drumurile 

de acces s-au transformat în poteci şi natura îşi 

reintră încet în drepturi. O evoluţie negativă a 

populaţiei apare şi în satele Brădeşti, Cotorăşti, 

Floreşti sau Valea Făgetului.  

În aceste condiţii, se impun măsuri pentru 

creşterea gradului de implicare a tinerilor din 

comună în cadrul activităţilor economice locale, 

mai ales în condițiile în care la nivelul anului 

2009 din cei 610 locuitori ai comunei doar 56 

erau salarizați, din care majoritatea în 

administrația publică și asistență socială. În 

acest sens turismul, prin infrastructurile sale şi 

serviciile adiacente, poate asigura câteva dintre 

locurile de muncă atât de necesare.  

Pentru a evita aspectele negative ale 

dezvoltării turismului, semnalate de Cocean et 

al (2003), acele fenomene de tensiune dintre 

vizitatori (purtători ai unor modele culturale 

tradiționale-personale) şi rezidenţi este necesară 

stabilirea unui „ecart socio-cultural între 

vizitatori si vizitați”. Potrivit aceluiași autor 

turismul “introduce o dinamică și o deschidere 

spațială și funcțională neîndoienică dar în 

același timp, logica sa internă conduce spre 

modificarea structurală a unor spații și 

comunități umane nealterate, conducânu-le spre 

o nouă identitate”.  

Dezvoltarea turismului atrage după sine, pe 

lângă o relativă prosperitate economică şi aspecte 

negative legate de intervenţia asupra elementelor 

naturale. Peisajul cultural pus în valoare la un 

moment dat din punct de vedere turistic, suferă 

anumite modificări semnalate și de Cocean et al 

(2003) și Cocean G. (2011) legate de: extinderea 

suprafeţelor cu destinaţie turistică în detrimentul 

celor naturale, degradarea mediului în urma 

intensificării poluării componentelor naturale 

(aer, apă, sol), datorită creșterii circulaţiei auto, a 

creşterii consumului de energie, a măririi 

cantităţilor de deşeuri produse, a vandalismului 

(inscripţionarea neautorizată a diverselor 

obiective turistice, în special pe diferite 

geomorfosituri); degradarea estetică a peisajului 

cultural prin nerespectarea tiparului arhitectural 

specific zonei, precum și prin abandonarea unor 

construcții neterminate. 

Trebuie însă specificat şi faptul că astfel de 

neajunsuri pot fi minimalizate prin dezvoltarea 

responsabilă a turismului care presupune 

eficientizarea unor servicii precum igienizarea 

zonei, colectarea deşeurilor, impunerea unor 

restricţii de circulaţie, amenajarea şi întreţinerea 

traseelor etc.  
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5. Concluzii 
Arealul studiat are un potenţial turistic 

însemnat, resursele naturale (cheile şi creasta 

calcaroasă Pleaşa Râmeţului - Faţa Râmeţului) 

şi culturale (arhitectura tradiţională tipică, 

Mănăstirea Râmeţ etc.) ale comunei constituind 

premise dintre cele mai favorabile pentru 

dezvoltarea turismului. Privit în ansamblu său, 

peisajul cultural din zona Râmeţ prezintă 

aspecte inedite care pot exercita un real interes 

pentru turism.  

Dezvoltarea turistică poate reprezenta o 

modalitate de revigorare a economiei locale şi 

de stabilizare a populaţiei tinere, aducând după 

sine posibile investiţii în ceea ce priveşte 

infrastructurile şi conservarea elementelor 

atractive culturale şi naturale.  

Totuşi, încă din stadiul de proiectare, nu 

trebuie omise posibilele aspecte negative pe care 

le-ar putea presupune introducerea în circuitele 

turistice, şi asta pentru ca implementarea 

activităţilor turistice să implice păstrarea 

specificului local tradiţional, conservarea 

peisajului cultural şi a arealelor naturale protejate.  
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