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ABSTRACT. – Capitalization of the Middle Mountains’ Touristic 
Offer. Case Study: Vlădeasa Massif. The authors make a study 
upon one of the most specific mountainous massifs of Apuseni 
Mountains – the Vlădeasa Massif, with the purpose of its touristic 
capitalization. In order to do that, there are analysed the impact 
and the promoting factors related to the natural touristic potential 
of the relief, the climate, waters and the biogeographical layer with 
a peculiar value, at which the component of anthropic touristic 
patrimony is to be added, with a special view upon the rural 
traditional civilization and culture, with many elements of 
originality. Their value is emphasized by a communication 
potential marked by the proximity route of E60 road thoroughfare 
and by those three roads with a perpendicular penetration on E60. 
The touristic infrastructure of accommodation, that is rather 
sketchy and is placed predominantly on the out-skirts, can be made 
up in a base for a complex arrangement of the massif, stimulating 
the practicing of types and forms of tourism, which would generate 
an intense touristic circulation, in which its character of 
seasonality would lead towards continuous touristic flows.  

 
 Cuvinte cheie: Potenţial turistic, patrimoniu turistic, infrastructură 
 turistică,  proiect de dezvoltare turistică. 
 
 
1. Încadrarea geografică  
 Masivul Vlădeasa face parte din componenta înaltă, central-nordică 
a Munţilor Apuseni, cu altitudini maxime de peste 1800 m, alături de Bihor 
şi Gilău–Muntele Mare. Este unitatea nordică delimitată la est şi vest de 
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afluenţii Crişului Repede, Săcuieu şi respectiv Iada, la nord de valea 
Crişului Repede şi Depresiunea Huedin, iar la sud de cursul superior al 
Someşului Cald şi masivul Bihor.  
  
2. Potenţialul substratului (geologic) 
 Masivul Vlădeasa se prezintă ca un uriaş dom cu altitudine maximă 
de 1836 m, în formă de potcoavă, cu deschidere generală spre nord datorită 
văii Drăgan care-l divide median în două laturi cvasi-simetrice. (Bleahu 
M., Bordea S., 1981)  
 Înfăţişarea masivului, cu forme greoaie, masive şi prezenţa celor 
trei suprafeţe de nivelare, de înălţime se datorează alcătuirii geologice, dar 
şi tectonicii. Predomină rocile vulcanice datorate erupţiilor mezozoice 
superioare şi neozoice, şisturile cristaline, în nord şi nord-vest, peste care s-
au depus roci sedimentare, calcare, conglomerate şi gresii cretacice 
predominante în partea de sud-est a Vlădesei. Acestea sunt materializate 
prin forme rezultate din procesele de eroziune diferenţiată şi cele de 
modelare carstică, cele din urmă impunându-se peisagistic prin varietate şi 
monumentalitate, mai ales pe versantul vestic al cursului superior al văii 
Săcuieu şi pe cel nordic de la obârşia Someşului Cald, mai ales afluenţii 
acestora, Valea Stanciului, respectiv Valea Firii.  
 

3. Potenţialul turistic al cadrului natural 
3.1. Potenţialul cu atractivitate turistică-peisagistică a reliefului 

(potenţialul turistic morfologic) 
 Petrografia variată de la roci metamorfice foarte vechi, la rocile 
eruptive mezo şi neozoice, până la rocile sedimentare predominante din 
categoria celor carbonatice (calcare şi conglomerate), a determinat 
individualizarea unei palete largi de forme de relief.  
 În cadrul acestuia se detaşează interfluviile masive, continuate cu 
suprafeţele de nivelare mărginite de versanţi abrupţi, asupra cărora aportul 
diferenţiat de precipitaţii, mai abundent pe versanţii vestici, a favorizat 
intense procese de dezagregare, cu acumularea de grohotişuri şi chiar 
formarea pe versanţii adăpostiţi de circulaţia vestică, a unor mici circuri 
glacio-nivale, precum cele de pe versantul estic al masivului Buteasa.  
 În lungul râurilor principale, dar şi pe afluenţi ai acestor, există 
frecvente ruperi de pantă cu cascade-căderi de apă spectaculoase de zeci de 
metri precum cascada Iadolina, Săritoarea Ieduţului, pe Iada, sau mai ales 
Cascada Răchiţele, pe Valea Seacă. Către obârşiile unora dintre acestea, 
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precum Iada, au fost săpate bazinete depresionare, de eroziune. Se remarcă, 
în acest sens, bazinetul depresionar Stâna de Vale, pol al precipitaţiilor din 
România, unde s-a dezvoltat staţiunea montană şi pentru sporturi de iarnă 
cu acelaşi nume. Sectoarele de lărgire urmate de îngustări au permis 
amplasarea barajelor de pe Iada şi Drăgan, cu formarea lacurilor de 
acumulare care au schimbat, în mod esenţial, peisajul montan al Vlădesei.  
 Culmea principală estică a masivului Vlădeasa, marcată în partea 
centrală de o largă înşeuare, între Drăgan şi Săcuieu, unde s-a dezvoltat 
una din aşezările rurale risipite tipice pentru această zonă, Rogojelu, creşte 
în altitudine spre sud pe fondul unei litologii variate. Se remarca profilul 
său asimetric, abrupt cu trene de grohotişuri, către Valea Drăganului şi 
pantele prelungi, cu sectoare abrupte dar şi domoale, spre est favorabile 
amenajării de pârtii de schi cu dificultăţi şi lungimi diferite. S-a 
individualizat, cu adevărat, peisajul montan tipic la altitudinea de 1600-
1800 m, unde pe fondul dezvoltării şi conservării platformei cu foarte 
întinse şi plate, cu gol alpin favorabile amenajărilor pentru schiul de pistă, 
sau de randonne şi jnepeniş apar şi contrastele morfologice, cu stâncării şi 
abrupturi. Tot acest trend crescător altitudinal culminând cu vârful 
Vlădeasa, la 1836 m.  
 Axa centrală a munţilor Vlădeasa este determinată de Valea 
Drăganului, care prezintă sectoare de îngustare, de tip defileu cu lungimi 
de 2-3 km, cu versanţi abrupţi săpaţi în rocile eruptive vechi şi rocile 
metamorfice. Pe afluentul acestuia, Moara Dracului la o ruptură de pantă în 
talveg se găseşte cascada cu acelaşi nume, cu două trepte şi cu o cădere, de 
20 m, de la 1350 m altitudine. Din punct de vedere atractiv-peisagistic se 
remarcă la sud de acesta masivul Pietrele Albe format din calcare cu pereţi 
abrupţi, culminând cu Piatra Grăitoare. Aici sunt prezente în peisaj, 
klippele calcaroase specifice pachetelor de calcare aşezate transgresiv peste 
structurile vulcanice, mult mai vechi.  
 În partea sud-estică se impune relieful calcaros-carstic din bazinul 
Văii Stanciului (sau Valea Seaca), deosebit de spectaculos şi variat ca şi 
forme de manifestare în peisaj, legat de cele două benzi de calcare 
orientate nord-sud având o extensiune de peste 8 km2. Carstul din această 
zonă se caracterizează prin slaba extensiune a formelor de suprafaţă, iar în 
contrast de dezvoltarea puternică a endocarstului, cu un număr de 52 de 
cavităţi subterane, densitatea mare a peşterilor şi avenelor, 4,68/km2, (cea 
mai mare din ţară) determinată de puternica faliere, diaclazare şi fisurare a 
calcarelor, permiţând pătrunderea apelor subterane, ce au creat numeroase 
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drenaje sub formă de peşteri şi avene.  
 Sub aspect peisagistic se impun în primul rând Cheile Văii 
Stanciului, lungi de 350 m, urmând în aval unor succesiuni de sectoare de 
cursuri subterane având la suprafaţă ponoare-sectoare de vale seacă, sau 
sohodoale, precum culoarul Văii Lespezi, cu trepte de relief, abrupturi 
laterale în calcare şi ponoare, cel al Văii Botii, sub Pietrele Albe, sau cele 
din Valea Seacă. 
 Peşterile şi avenele reprezentate de 52 cavităţi subterane, din care 
38 peşteri şi 14 avene totalizează peste 7400 m de galerii cu diferenţe 
medii de nivel ceea ce face a Valea Stanciului să fie cel mai endocarstificat 
areal geografic calcaros din România. Geneza acestora este variată: fie 
datorată unor drenaje subterane bine organizate de tip insurgenţă-
resurgenţă, fie datorită formării unor acvifere de versant, sau în sfârşit, 
datorită apelor infiltrate din versanţi şi organizate apoi în reţele subterane 
de drenaj. (Cocean, Bâlc , 1987), (Cocean,  1995) 
 Peştera Vârfuraşul, de pe versantul stâng al Văii Seci la o altitudine 
destul de ridicată, 1236 m, este cea mai reprezentativă componentă a 
endocarstului din bazinul Văii Stanciului, desfăşurată pe o lungime de 
peste 4500 m şi o denivelare de peste 40 m. Se remarcă prin peisajul 
subteran deosebit, galeria fosilă prezentând o diversitate de speleoteme-
concreţiuni, dominate de stalactite, draperii şi depuneri de montmilch. 
Există apoi galeria cu lacuri având micile baraje vermiculare-gururi şi 
scurgeri parietale, cele două galerii convergând în Sala Întâlnirii. 
Posibilităţile de amenajare speoturistică a Peşterii Vârfuraşul ar putea fi 
îngreunate, în viitor, de caracteristicile şi modul de desfăşurare a peisajului 
subteran, în cadrul căruia sălile de mari dimensiuni alternează cu sectoare 
înguste cu rupturi de pantă, la care se adaugă prezenţa blocurilor prăbuşite 
şi instabile. 
 Alte peşteri mult mai puţin reprezentative, cu factori de atracţie mai 
terni, sunt Peştera din Valea Seacă lungă de 428 m, Peştera de la Tău 
accesibilă printr-o dolină-ponor de 390 m, fiind un exemplu de peşteră de 
vale carstică, greu accesibilă şi prezentând numeroase rupturi de pantă.  
 Avenele sunt forme morfo-endocarstice de mare spectaculozitate, 
dar prezentând interes pentru o categorie restrânsă de turişti care practică 
forma de turism extrem - acela de escaladă subterană, pe fundul dezvoltării 
pe verticală a acestei categorii. Se remarcă, prin denivelarea de câteva zeci 
de metri, Avenul Runa-76 m, Ponorul Muntele Crişului de 26 m, Avenul 
Mare de 55 m denivelare, Avenul din Valea Podurilor-de 50 m.  
 O componentă morfohidrografică cu maxim impact peisagistic, 
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deci şi turistic îl reprezintă cascadele. Cea mai reprezentativă din Munţii 
Vlădeasa este Cascada Răchiţele, pe Valea Stanciului determinată de 
prezenţa calcarelor şi a peretelui abrupt din talveg,. care face ca valea să fie 
suspendată în amonte. Peretele abrupt al cascadei se desfăşoară în două 
trepte cu o amplitudine de peste 30 m. La baza cascadei datorită acţiunii de 
eroziune a apelor în cădere s-a format o bulboană (marmită de fund), 
adâncă şi largă. Mai poartă numele şi de „Vălul Miresei”. Iarna apa în 
cădere îngheaţă, realizându-se un canal interior în gheaţă pentru scurgerea 
apei, iar suprafaţa verticală fiind ideală pentru căţăratul pe gheaţă.  
  

3.2.Potenţialul turistic climatic şi bioclimatic  
 Factorul climatic este caracterizat prin componente şi caracteristici 
specifice climatului temperat continental cu influenţe vestice-oceanice 
nuanţat şi detaliat microclimatic de etajarea pe verticală, şi de poziţia nord-
sud a Munţilor Vlădeasa care acţionează ca un adevărat baraj orografic, în 
faţa maselor de aer cu circulaţie predominantă vest-nord şi vest, către est. 
Climatul acţionează direct asupra organismului uman şi asupra activităţilor 
turistice, în sensul că poate favoriza sau inhiba activităţile de cură 
climatică, organizarea de drumeţii montane, sau de amenajare şi dezvoltare 
a domeniilor schiabile (cu principale componente, pârtiile de schi şi 
accesul prin mijloace de transport pe cablu).  
 La acest tip de determinare concură toate componentele climatice, 
cu deosebire factorul termic a căror medii anuale oscilează între 1o C la 
Vlădeasa la 1800 m altitudine şi 8o C în Depresiunea Huedin cu minimele, 
la Vlădeasa de -7,3o C în ianuarie şi maxima de 9,6o C în luna august, cu o 
durată mare de strălucire a soarelui care totalizează 256 zile la Vlădeasa, 
cu maximul de 28 zile în aceeaşi lună, august, cu umezeală relativă mare 
de 86%, oscilând lunar între limite reduse, cu precipitaţii ridicate totalizând 
peste 1100 mm anual la Vlădeasa, înainte de instalarea cu efectele 
cunoscute a încălzirii generale globale a climei şi în care precipitaţiile 
solide, sub formă de zăpadă cu grosime medie de 60-70 cm durează din 
octombrie până în aprilie, în jur de 200 zile, diferenţiat în funcţie de 
expunerea versanţilor. 
 Cumulul acţiunii simultane a acestor factori asupra organismului 
uman, mai ales a componentelor termică, hidrică-umezeala şi dinamică-
vântul conduce la realizarea unor efecte cu impact fiziologic asupra 
organismului uman. Şi individualizarea unor indici bioclimatici. Astfel, 
confortul termic, ca stare de bine, pentru organismul uman este mai redus 
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în zona montană, înregistrând în luna iulie şi la ora 13 valori minime, iar la 
peste 1500 m această senzaţie, de confort termic, să nu mai fie percepută. 
În schimb se înregistrează, în aceeaşi lună, disconfortul termic prin răcire 
care poate ajunge la 15 zile între 1000-1500 m altitudine şi 25 zile între 
1500-1800 m. (Teodoreanu Elena, 1984) 
 Aceleaşi trei componente climatice se implică la producerea 
stresului bioclimatic cu cele două componente de impact asupra ţesutului 
epitelial-stresul cutanat şi asupra sistemului respirator-stresul pulmonar. 
Valorile acestuia cresc cu altitudinea determinând reacţii de răspuns şi 
adaptare a organismului, care prin termogeneză, la temperaturi scăzute şi 
termoliză la încălzire conduc la călirea organismului, prin cura activă în 
mediul deschis.  
 Indicele climato-turistic ia în calcul şi durata de strălucire a soarelui 
şi durata precipitaţiilor şi permite estimarea duratei şi intervalelor optime, 
sub aspect climatic, de desfăşurare a activităţilor turistice. Indicele climato-
turistic înregistrează scăderi ale valorii cu creşterea în altitudine, în 
regiunile montane, intervalul de favorabilitate reducându-se la cel mult 
patru luni,120 zile, din iunie în septembrie. Sezonul rece este însă 
compensat prin desfăşurarea turismului activ pentru sporturi de iarnă legat 
de instalarea stratului de zăpadă favorabil prin durată, grosime, stabilitate 
şi consistenţă.  

- Aeroionizarea prin prezenţa particulelor atomice şi subatomice, sub 
formă de ioni negativi şi pozitivi şi a aerosolilor din atmosferă are un efect 
concret asupra organismului uman. La acestea se adaugă radiaţia solară cu 
componentele radiaţia luminoasă şi cea ultravioletă-UV- cu rol pozitiv în 
asimilarea vitaminei D şi a asimilării calciului în sistemul osos. Legat de toate 
aceste componente, climatoterapia, se constituie ca un mijloc terapeutic prin 
care se menţine sau se ameliorează starea de sănătate a organismului uman 
prin stimularea, în mediu climatic montan, a funcţiilor sistemului neuro-
endocrin-vegetativ şi, de asemenea, pentru diminuarea sindromului de 
domesticaţie indus de exagerata protecţie a organismului faţă de efectul firesc 
al mediului extern organismului. Expunerea şi mişcarea în condiţiile specifice 
mediului montan contribuie la readaptarea organismului şi călirea acestuia şi 
sub influenţa scăderea presiunii atmosferice şi a oxigenului din atmosferă 
odată cu creşterea altitudinii, determinând creşterea capacităţii pulmonare, 
stimularea producerii de globule roţii şi atenuarea anemiei.  

- Bioclimatul montan este tonic, stimulent cu efect solicitant 
determinând aclimatizarea organismului. Pe lângă factorii climatici 
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amintiţi se constată, la peste 1000 m altitudine lipsa populanţilor, atât 
datorită dinamicii atmosferei, dar şi ca urmare a acţiunii bactericide şi 
chimice a radiaţiilor ultraviolete. Cura de munte este indicată într-o paletă 
largă de afecţiuni. Până la 1000 m bioclimatul montan se recomandă celor 
cu deficienţe de aclimatizare ale sistemului cardiovascular cât şi a celui 
respirator. La peste 1000 m se impun efectele cumulative ale presiunii 
atmosferice în scădere, de asemenea a oxigenului în timp ce se manifestă 
abundenţa radiaţiei solare ultraviolete. Cura de munte, ca urmare şi a 
capacităţii mari de răcire a aerului, cu creşterea altitudinii este o cură de 
răcire recomandată persoanelor sănătoase cu receptivitate termică, asupra 
cărora îşi face efectul expunerea la aer şi soare dependentă însă ca durată 
de starea confortului termic.  

În cazul munţilor mijlocii, sub 2000 m, cum este cazul Munţilor 
Vlădeasa, climatul este mai puţin aspru decât cel al munţilor înalţi. Acesta se 
menţine totuşi rece şi destul de umed, cu nebulozitate destul de pronunţată, cu 
perioade destul de mari de însorire ca urmare a duratei proporţionale de 
strălucire a soarelui. Circulaţia atmosferică este activă şi canalizată. Iernile 
sunt frumoase, însorite, cu strat consistent şi persistent de zăpadă. Verile sunt 
răcoroase, cu ploi abundente alternând cu perioade cu timp frumos. Sub aspect 
bioclimatic sunt interesante şi anotimpurile de tranziţie, primăverile fiind, în 
general reci şi ploioase, iar iernile relativ stabile şi moderate termic, din care 
cauză luna septembrie este considerată foarte propice drumeţiilor montane. În 
lungul văilor principale, şi în arealul depresionar şi de colune din partea 
nordică, microclimatul se nuanţează, prin manifestarea verilor mai călduroase, 
cu radiaţie solară şi dinamică atmosferică mai reduse, iar condiţiile de adăpost 
imprimă bioclimatului acestor forme de relief un caracter uşor relaxant pentru 
caracteristica principală, de tonic stimulent de munte.  

Sub aspect bioclimatic confortul termic se manifestă şi 
înregistrează ca indicator sub 1500-1400 m, dar pe versanţii cu expoziţie 
sudică şi însoriţi este prezent chiar la peste 1500m. Sub aspectul ionizării, 
prezenţa acestora, mai ales a ionilor negativi creşte valoarea terapeutică a 
zonei. Masivul Vlădeasa se situează în limitele bioclimatului stimulent de 
munte, cu indicaţii largi de efectuare a climatoterapiei. Totuşi, caracterul 
solicitant al bioclimatului creşte cu altitudinea. Cura-aeroterapia, se poate 
asocia în acest etaj bioclimatic cu călirea şi antrenarea organismului, iar 
paleta de afecţiuni tratabile este foarte largă, de la anemii, nevroze, 
convalescenţe la afecţiuni endocrine sau pulmonare uşor evolutive.  

 



Geo
gra

ph
ia 

Nap
oc

en
sis

 A
nu

l I,
 nr

. 1
-2/

20
07

Geographia Napocensis   Anul I, Nr. 1-2, 2007 

 39 

3.3. Potenţialul turistic hidrografic (al apelor)  
Este legat de cei trei afluenţi principali ai Crişului Repede, dintre 

care, Iada şi Săcuieu delimitează la vest şi est Munţii Vlădeasa iar Valea 
Drăganului îl fracţionează în două subunităţi cu un caracter accentuat de 
simetrie. Aceste văi sunt tot atâtea porţi de acces în regiunea montană în 
studiu şi în cele situate la sud şi sud-est, Bihor, respectiv Gilău. Sectoarele de 
îngustare cu aspect de defileu au constituit amplasamente propice pentru 
realizarea de baraje în spatele cărora s-au constituit, pe suprafeţe întinse, 
lacuri de acumulare care au modificat complet peisajul geografic iniţial, 
determinat de intervenţia antropică puternică, din care au rezultat implanturi 
precum barajele, coloniile pentru cei implicaţi cu şanse ca, prin adaptare să 
devină baze turistice, infrastructura de comunicaţie iniţială necesară fazelor 
de şantier şi care prin modernizare şi completare se poate transforma în reţea 
de comunicaţii cu funcţie exclusiv turistică şi nu în ultimul rând, implantarea 
masivă de reşedinţe secundare-vile de vacanţă care bordează, cu deosebire 
lacul Leşu de pe Iada şi din ce în ce mai mult lacul Floroiu, de pe Valea 
Drăganului.  

Obiectivele cu funcţionalitate predominant hidroenergetică, 
alcătuind complexul de amenajări hidroenergetice Drăgan-Iada au fost 
realizate începând din 1973 după încheierea lucrărilor la barajul Leşu, în 
spatele căruia s-a format lacul de acumulare cu acelaşi nume. 

Valea Drăganului situată cu 300 m mai sus decât Iada, în sectorul 
în care cele două văi sunt cel mai apropiate una de alta şi care prezintă în 
sectorul respectiv o lărgire accentuată urmată în aval de o îngustare, a 
întrunit condiţiile ideale pentru construirea unui baraj şi formarea unui lac 
de acumulare care prin tuneluri subterane să permită curgerea 
gravitaţională a apei acestuia spre hidrocentrala de la Remeţi. Barajul 
amplasat în punctul Floroiu a fost realizat din beton şi a fost construit cu 
dublă curbură, este lung de 447 m, înalt de 120 m, cu un volum de beton 
înglobat de 470 000 mc a fost la vremea respectivă un exemplu de 
tehnicitate pentru o construcţie hidroenergetică, foarte suplă, cu un 
coeficient de securitate ridicat. Lacul format se întinde pe 290 ha şi 
înglobează 110 mil. mc., din care volumul util 100 mil. mc. (Pop Gr., 
1998) 

Au fost realizate şi captări secundare materializate prin mici 
acumulări a căror apă a fost apoi transferabilă, în lacul Floroiu, prin 
aducţiuni subterane, pe doi afluenţi mai mici ai Drăganului dar şi pe 
Săcuieu, în zona Scrind-Frăsinet. 
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Cursul superior al unor afluenţi, de pe stânga Săcuieului pe care vor 
fi realizate mici retenţii, sau apa lacurilor deja existente vor putea constitui 
rezerve de apă absolut necesare pentru amenajările turistice potenţiale, de 
tip staţiune din zonele Rogojel şi Vlădeasa, precum şi pentru dotarea 
proiectatelor domenii schiabile, cu tunuri de zăpadă. 

 Domeniile lacustre se implică deja ca areale potenţiale pentru 
amenajări turistice în zonele limitrofe sau ca destinaţii pentru forme de 
turism agremental sportiv acvatic, sau turism piscicol. 

Impactul negativ asupra mediului perilacustru şi asupra turismului, 
este legat de fluctuaţiile, pe verticală, ale nivelului lacurilor, de poluarea cu 
deşeuri din plastic şi poluarea estetică legată de amenajări turistice 
neţinând seama de principiile fundamentale ale acesteia, aşa cum s-a 
întâmplat, într-o manieră evidentă şi nedorită, în arealul numit coada 
lacului- Leşu. 

Cele trei acumulări de bază lacustre, Leşu, Drăgan, Scrind-Frăsinet 
vor putea constitui o axă tansversală vest-est, prin realizarea unei artere 
rutiere modernizate care să le lege, punând astfel bazele unei amenajări 
turistice complexe liniare-în releu, care să valorifice oferta turistică 
complexă morfologico-peisagistică, hidroclimatică şi antropică din spaţiul 
Munţilor Vlădeasa şi zonele aferente montane din sud, şi submontane, din 
lungul Crişului Repede. 

 
3.4. Potenţialul turistic biogeografic 
Cele două componente ale învelişului biotic şi anume cea 

fitogeografică - vegetaţia şi cea zoogeografică - fauna sunt strâns legate pe 
de o parte prin etajare în altitudine determinată de relief şi modificările 
climatice induse de acesta şi cu legătura organică în sensul 
determinismului impus faunei de către învelişul vegetal, mai ales de către 
pădure care asigură adăpost şi hrană. Învelişul vegetal se remarcă, în 
regiunea montană prin diversitate, sub aspectul asocierii speciilor. In 
cadrul acestuia predominantă este pădurea, cel mai complex ecosistem 
natural cu extensiune spaţială şi altitudinală maximă de la bază, le peste 
1600 m. Are dezvoltare verticală subaeriană diferită, în funcţie de vârstă şi 
succesiunea speciilor arboricole, se remarcă prin perenitate şi fizionomie 
diferită determinată de componenţa în specii.  

Pădurea este un ecosistem natural polifuncţional care determină 
nuanţarea climatului, frânarea proceselor erozionale, diminuarea poluării şi 
reducerea, prin asimilare, a cantităţii de CO2 din atmosferă şi constituie 
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adăpost pentru o faună variată. Se diferenţiază, pe verticală, în etaje 
forestiere, cu fizionomii diverse legate de speciile arboricole dominante, 
stejar, fag, conifere a căror, vârstă, fizionomie şi caracteristici ale ciclurilor 
vegetale conduc la paletă largă de peisaje forestiere legate de ţinută, 
cromatică, accentuată şi mai mult la contactul dintre etaje prin amestecul 
de specii. 

Toate acestea se implică la conturarea şi impunerea, pentru 
vegetaţia forestieră a unei alte funcţii din ce în ce mai importante şi 
vizibile, funcţia turistică de atractivitate, prin care pădurea devine o oază 
de linişte lipsită de poluare sau cu poluare foarte redusă, inclusiv fonică, ce 
face din aceasta o destinaţie predilectă pentru cei ce evadează din mediul 
urban supra-antropizat. 

Pădurea devine atât un factor de destindere şi recreere, dar şi o 
componentă a cadrului natural ce poate fi implicată în realizarea de 
amenajări complexe pentru alte tipuri şi forme de turism. Puterea sa de 
atracţie devine direct proporţională cu componenţa în specii, cu vârsta 
arboretului, cu masivitatea, în sensul de extindere spaţială. De acestea 
depind fizionomia, luminozitatea şi nu în ultimul rând o anumită cromatică 
ce se succede pe anotimpuri.. Pădurea în general şi cea montană în special 
se integrează astfel patrimoniului turistic natural naţional, prin categoriile 
de păduri de agrement şi recreere, de protecţie, mai ales cele amplasate în 
jurul centrelor urbane, a staţiunilor şi chiar a cabanelor amplasate în spaţiul 
montan. 

Munţii Vlădeasa se încadrează din punct de vedere geografic 
categoriei munţilor mijlocii, sub 2000 m, prezentând succesiunea celor trei 
etaje de vegetaţie forestieră şi având dezvoltată, în partea superioară , la 
peste 1600 m, vegetaţia alpină, care la contactul cu pădurea de conifere 
prezintă un subetaj de tranziţie, al tufişurilor subalpine cu specii adaptate 
condiţiilor morfo-climatice specifice şi între care are o prezenţă 
remarcabilă afinul -Vaccinium myrtillus, după care urmează până la 
altitudinile maxime pajiştile alpine formate dintr-o mare varietate de specii 
ierboase, care în intervalul mai-iulie atrage prin cromatica din perioada 
înfloririi, completând astfel peisajul montan remarcabil astfel prin 
monumentalitate, diversitate şi contrast de forme dar şi culoare. 

Extensiunea în altitudine a aşezărilor rurale mai ales cele risipite 
precum Rogojel, Vişagu, Răchiţele, Scrind-Frăsinet, a determinat, în timp, 
defrişări masive pentru terenuri arabile, dar mai ales pentru păşuni şi fâneţe 
şi care în raport cu pădurea au condus la materializarea a unui nou factor 
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de atracţie turistică, decurgând din dublul impact al efectului de margine, 
contact nemijlocit la liziera pădurii, cu spaţiul deschis exterior acesteia şi 
efectul de poiană., factori de stimulare a turismului rural şi de amenajări 
turistice dispersate, caracteristice acestuia. 

În condiţii locale caracteristice legate de substrat, mai ales cel 
calcaros, de microclimat, sau de condiţii locale cu exces de umiditate se 
dezvoltă specii şi asociaţii vegetale cu interes specific ştiinţific, constituite 
ca rezervaţii care prezintă interes şi pentru turismul de cunoaştere. 

Fauna mai ales cea de interes cinegetic şi piscicol constituie, în 
condiţii de control strict al organelor silvice, o componentă de polarizare 
pentru o categorie specifică dar implicată, pentru care prezintă interes 
mamifere mari erbivore - cervidele şi suidele, sau carnivore-omnivore-
ursidele, iar din fauna piscicolă salmonidele (Salmo trutta fario), păstrăvul, 
sau mai rar lostriţa (Salmo hucho), cu varietăţi adaptate şi mediului 
lacustru montan. 

  
4. Potenţialul turistic antropic 
Componentele celei de a doua categorii majore a potenţialului 

turistic au intrat treptat în aria de interes turistic, în măsura manifestării 
interesului omului modern pentru cunoaştere a unor materializări şi 
manifestări legate de timpuri diferite, predominant aparţinătoare trecutului, 
dar şi specificităţi şi realizări ale unor comunităţi cu trăsături aparte, mai 
ales din spaţiul rural. 

În arealul apartenent Munţilor Vlădeasa, dar şi cel limitrof legat 
organic de aceştia, se disting factori de atracţie turistică aparţinând 
patrimoniului antropic, completând şi diversificând ansamblul 
atractivităţilor turistice şi mărind astfel puterea lor de polarizare. 

Componente antropice de interes turistic sunt concentrate la 
periferia nordică a unităţii montane, în Culoarul Crişului Repede, în partea 
estică şi nord-estică. În lungul văii Săcuieu, şi mai puţin pe Drăgan.  

1. Vestigiile antice romane, de interes ştiinţific, mai ales, sunt 
prezente la periferia nordică a Munţilor Apuseni - Vlădeasa şi sunt legate 
de drumul roman imperial spre Porolissum, dar şi de protejarea accesului, 
dinspre nord a regiunii montane. În această categorie este castrul roman de 
la Bologa - Castrum Resculum, sediul Cohortei a II-a Hispanorum, extins 
şi fortificat cu piatră ulterior pe timpul împăratului Marcus Aurelius. 
Acesta a făcut parte din aliniamentul de fortificaţii romane împreună cu 
castrele de la Gilău şi Bucium, legând Dacia Apullenssis de Dacia 
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Porolissensis.  
 
2. Dintre obiectivele arheologice de interes turistic, aparţinînd 

Evului Mediu, demnă de menţionat este cetatea feudală de la Bologa, 
amplasată într-o poziţie strategică deosebită, pe un promontoriu dominând 
Valea Săcuieu şi care a fost refăcută, la peste un secol după marea invazie 
mongolă din 1241, fiind atestată documentar la 1399. Este prezentă în 
peisaj, prin câteva părţi din incinta fortificată, încă vizibile de la distanţă.  

3. Într-o categorie aparte se înscriu, reşedinţele de tip castel cum 
este cea de la Ciucea, care a aparţinut poetului Octavian Goga, cu 
arhitectură aparte şi colecţii valoroase, astăzi muzeu şi casă memorială.  

4.Obiectivele religioase de interes turistic se remarcă prin vechime, 
stil arhitectonic, soluţiile folosite în edificare şi colecţiile de obiecte de cult 
şi cele de importanţă iconografică. Astfel se remarcă bisericile foarte vechi 
din lemn cu arhitectură originală, cu turle înalte şi ascuţite, aparţinând 
comunităţilor româneşti ortodoxe, din Ciucea şi Bucea. La acestea se 
adaugă edificiile din Valea Drăganului şi Poieni. (Ciangă , 2006) 

5. Componentele de civilizaţie şi cultură tradiţională rurală de 
interes turistic sunt prezente şi reflectă un grad destul de ridicat de 
conservare şi tipologia rurală variată ca spectru al activităţilor şi 
modalităţilor de amenajare a teritoriului. Se detaşează, în primul rând, 
aşezările rurale risipite-împrăştiate, dezvoltate în altitudine şi care 
constituie o trăsătură a Munţilor Apuseni, cu ocuparea unor areale din 
platforma inferioară a acestora tipice fiind Rogojel şi Vişag dar şi satele 
care au nuclee materializate în lungul văii cu tendinţă de extindere şi 
risipire pe versanţi precum Morlaca, Săcuieu, Scrind-Frăsinet, Traniş, 
Răchiţele, toate înşirate în lungul Săcuieului şi afluenţilor acestuia. Legat 
de activitatea de creştere a animalelor sunt colibele sezoniere de altitudine 
adeseori grupate, în funcţie de extensiunea păşunilor şi fâneţelor. 
Gospodăriile din vatra satelor au o anumită componenţă incluzând, cu 
poziţionare diferită, casa de locuit, anexele şi adăposturile pentru animale 
şi furaje.  

Activităţile tradiţionale, păstoritul cu caracteristici legate de 
practicarea acestuia şi prelucrarea tradiţională a produselor din lână, lapte şi 
carne şi gastronomia legată de ultimele două, precum şi prelucrarea lemnului 
şi pietrei oferă o componentă în plus factorului antropic de atracţie turistică. 

Legat de toate acestea sunt manifestări de tip târguri precum cele de 
la Ciucea şi mai ales Târgul de toamnă, din octombrie, de la Negreni. 
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5. Infrastructura turistică-baza materială  
Cuprinde ansamblul mijloacelor de cazare, balneare şi de agrement, 

alimentaţie, transport şi comunicaţii. Dacă potenţialul turistic reprezintă 
factorul fundamental pentru dezvoltarea turismului dintr-o regiune, baza 
materială-amenajarea turistică se constituie ca factor decisiv prin 
intermediul căreia resursa turistică potenţială devine produs turistic“ 
consumabil” deci valorificabil. Aceasta determină atragerea şi menţinerea, 
pe timp variabil, dar limitat, a unei mase de turişti, care utilizează 
amenajările turistice şi valorifică astfel oferta turistică primară existentă 

Dotarea cu bază materială are la bază integrarea armonioasă în 
peisaj şi protecţia acestuia şi trebuie să respecte o serie de principii precum 
cel a flexibilităţii, al funcţionalităţii maxime, principiul reţelelor 
interdependente, principiul recepţiei secundare şi al activităţilor principale 
şi, nu în ultimul rând, principiul eficienţei directe şi indirecte (sociale). 
 

5.1. Capacităţile de cazare 
Capacităţile de cazare reprezintă elementul esenţial al amenajărilor 

turistice dintr-o regiune, de care se leagă organic însăşi dezvoltarea 
activităţilor turistice. Evoluţia acesteia se confundă, până la detaliu cu 
dimensiunile şi orientarea turismului în zonă. Există o corelaţie între 
amplasarea, mărimea, structura şi gruparea bazei materiale de cazare, cu 
caracteristicile potenţialului turistic, toate putând determina şi canaliza 
fluxuri turistice şi individualizarea de forme noi de practicare a turismului. 

Munţii Vlădeasa nu fac excepţie de la situaţia generală existentă în 
Munţii Apuseni şi anume slaba dotare cu unităţi de cazare a arealului 
montan propriu-zis. Astfel, există o singură unitate şi anume cabana 
Vlădeasa, cu 30 locuri amplasată la 1430 m, reprezentând un exemplu 
clasic de unitate de acest tip aparţinând regiunii montane, din păcate 
rămasă la un grad de dotare şi oferind servicii la nivelul ultimei jumătăţi a 
secolului trecut. Aceasta nu are nici o legătură, de tip releu, pe versantul 
estic sau vestic cu potenţiale baze de pornire de la poalele muntelui, din 
lungul văilor Drăgan şi Săcuieu. Tocmai realizarea amenajărilor turistice 
complexe ale unităţii montane vor constitui obiectul investigaţiei complexe 
ce urmează a fi realizată.  
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Tabel  nr.1. Mărimea şi structura bazei de cazare din Zona Vlădeasa 
 

Hotel Motel Cabane Camping Pensiuni 
rurale Localitate

a Loc
. % Loc. % Loc. % Loc

. % Loc. % 

Total 
locuri 

Vlădeasa 0 - 0 - 30 100 0 - 0 - 30 
Huedin 30 54,5 25 45,5 0 - 0 - 0 - 55 
Ciucea 0 - 20 100 0 - 0 - 0 - 20 
Negreni 0 - 0 - 0 - 0 - 16 100 16 
Bologa 0 - 0 - 20 33,3 0 - 40 66,7 60 
Poieni 0 - 0 - 60 100 0 - 0 - 60 
Valea 
Drăganul
ui 

0 - 0 - 50 20,8 182 79,2 8 - 240 

Săcuieu 0 - 0 - 0 - 0 - 20 100 20 
Rogojel 0 - 0 - 0 - 0 - 40 100 40 
Răchiţele 0 - 0 - 0 - 0 - 85 100 85 
Sâncrai 0 - 0 - 0 - 0 - 164 100 164 

Total 30 3,8 45 5,7 160 20,3 182 23,0 373 47,2 790 

 
Toate celelalte unităţi de cazare se situează, în prezent, la periferia regiunii 
montane, în lungul Crişului Repede, sau în localităţi amplasate pe afluenţii 
acestuia, Drăgan şi mai ales Săcuieu (tabel 1).  
 Capacitatea de cazare legate nemijlocit de Munţii Vlădeasa dar şi 
cea situată în zona imediată şi apropiată cumulează 790 locuri aparţinând, 
cu ponderi diferenţiate la diferite categorii: hotel (3,8%), moteluri (5,7%), 
cabane (20,3%), camping (23%) şi dominând de departe pensiunile 
turistice rurale (47,2%). 
 Categoriile clasice de cazare sunt reprezentate episodic, dispersate 
teritorial şi mai ales cu ponderi reduse, hotel la Huedin, moteluri-două, la 
Huedin şi Ciucea, cabane, înafară de cea din Vlădeasa, la Bologa, Poieni şi 
Valea Drăganului, camping la Valea Drăganului. 
 În schimb a început, de un deceniu, să se impună o categorie de 
cazare care reprezintă un exemplu reuşit de iniţiativă particulară, sau de 
grup în sistem asociativ, pensiunile turistice rurale, care deja s-au impus ca 
şi pondere, grupare şi mod de organizare a activităţilor turistice. Acestea 
deţin în prezent aproape jumătate din capacitatea de cazare a regiunii în 
studiu şi sunt amplasate în localităţi de la periferia Munţilor Vlădeasa, din 
lungul Crişului Repede şi pe Săcuieu. În primul caz sunt obiectivele puţin 
numeroase de la Negreni-16 locuri, Valea Drăganului 8 locuri. În schimb 
deja s-au impus la nivel de judeţ şi ţară şi chiar pe plan internaţional 
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amenajările de tip pensiune rurală de la Bologa-16 locuri, Rogojelu-40 
locuri, Răchiţele- şase pensiuni totalizând 85 locuri şi, exterior regiunii în 
studiu, dar aflată la mică distanţă, localitatea Sâncrai, bază actuală 
importantă de penetrare în Bihor- Vlădeasa, cu 46 pensiuni totalizând 164 
de locuri având şi un sistem asociativ bine organizat şi mijloace moderne 
de comunicare şi de promovare şi cunoaştere a produsului turistic oferit.  
  
5.2. Infrastructura de comunicaţie  
 Sistemul de căi rutiere cu impact nemijlocit asupra accesului în 
Munţii Vlădeasa este dominat de Drumul European E 60, cu tronsonul 
cuprins între localităţile Bucea şi Huedin. Importanţa, din punct de vedere 
turistic, a acestuia se va accentua şi mai mult din momentul dării în 
folosinţă a Autostrăzii Transilvania, datorită căreia va fi deviat transportul 
greu, mai ales cel internaţional. Va creşte ponderea şi intensitatea 
autoturismelor şi a autocarelor transportând turişti autohtoni sau proveniţi 
din alte ţări. 
 Din E60 se desprind, perpendicular pe direcţia nord-sud, trei căi 
rutiere, în lungul celor trei afluenţi din Apuseni ai Crişului Repede, toate 
modernizate. Asfaltarea-betonarea drumurilor de pe văile Iada şi Drăgan s-
a datorat, într-o primă etapă construirii obiectivelor hidroenergetice, baraje 
şi lacuri de acumulare de la Leşu şi Floroiu, cu legătură, de asemenea, 
modernizată, din acelaşi motiv şi sprijinind logistic realizarea aducţiunii 
subterane de ape între cele două obiective şi bazine hidrografice.. Al treilea 
drum modernizat, pe valea Săcuieu, este modernizat ulterior până la 
Răchiţele. Toate cele trei căi de acces rutiere ce urmează a fi reabilitate au 
şi vor avea şi mai mult în viitor un impact nemijlocit asupra amenajărilor 
turistice din Munţii Vlădeasa dar şi a accesului modernizat şi deci fluidizat 
în arealul munţilor Apuseni, cu deosebire în Parcul Natural din partea sa 
centrală, de atractivitate turistică majoră. În acest sens va creşte importanţa 
drumului din lungul văii Iada cu legătură organică cu staţiunea Stâna de 
Vale, una din cele mai reprezentative din Apuseni şi cu Tara Beiuşului 
scurtând semnificativ distanţele dintre regiunea de vest şi sud-vest a 
României cu zona Vlădeasa şi crescându-i puterea de atracţie. O situaţie 
asemănătoare se va înregistra şi prin asfaltarea drumului din amonte de 
Răchiţele, până în bazinul Someşului Cald. Din punctul nodal Doda Pilii, 
prin extinderea modernizării se va facilita legătura, pe acest traseu cu 
Platoul Padiş şi deci al doilea acces spre Parcul Natural al Apusenilor, iar 
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spre est cu staţiunea Beliş şi cu prelungirea legăturii cu judeţele din centrul 
ţării, Alba, Hunedoara etc.  
 Aceste trei tronsoane rutiere longitudinale vor putea fi legate, prin 
cale rutieră transversală, între Remeţi-Floroiu-Rogojel care se va constitui 
ca axă de legătură cu rol major şi nemijlocit în amenajările turistice 
proiectate.  
 Drumurile locale neasfaltate, cu sectoare carosabile sau cu sectoare 
de drumuri forestiere completează în parte deficienţele de acces motorizat 
rutier reducând adeseori semnificativ timpii de acces spre unele obiective. 
Mijloacele de transport pe cablu sunt nereprezentative constând, 
deocamdată din improvizaţii sezoniere de tip ski-lift pe versantul estic al 
Munţilor Vlădeasa.. 
 Potecile turistice marcate formează o reţea puţin densă cu trasee 
turistice unind, pietonal obiective de interes turistic din Vlădeasa sau 
făcând legătura spre sud cu masivele Bihor şi Vlădeasa. Sunt cunoscute şi 
utilizate trasee pietonale marcate precum: 
-Bologa-Valea Săcuieu-Valea Vişagului- Rogojel- cabana Vlădeasa; 
- Valea Drăganului-Traniş-Vişag-Vf. Teşiturile-Cabana Vlădeasa; 
-Bologa-Vişag-Piatra Bănişorului-Vf.Teşiturile-Cabana Vlădeasa; 
- Gura Zârnii (de pe malul lacului de acumulare de pe valea     
Draganului)-Vf.Vlădeasa-Cabana Vlădeasa; 
 -Rogojel-Vf. Vlădeasa-Vf. Vârfuraşu-vf. Buteasa-vf. Briţei-vf. Măgura 
Vânătă-Platoul Padiş; 
 -Circuitul Culmii Vlădeasa incluzând ca puncte extreme ale acestuia Vf. 
Vlădeasa şi Pietrele Albe ; 
 -Circuitul bazinului Răchiţele cu includerea obiectivelor de pe traseu, 
Cascada Răchiţele, de pe Valea Stanciului, Pietrele Albe, cu punct 
terminus Rogojel; 
-Circuitul Lacul Floroiu-Vârfuraşu-Vf. Vlădeasa-Lacul Floroiu. 
 
 
6. Propuneri privind dezvoltarea turistică a zonei  
Evaluarea potenţialului de dezvoltare al masivului Vlădeasa ne permite să 
identificăm turismul ca fiind şansa cea mai reală de dinamizare socio-
economică durabilă a acestui teritoriu.  
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ANALIZA DIAGNOSTIC (SWOT)  
Puncte tari 
 

- potenţial turistic deosebit datorită păstrării patrimoniului cultural 
tradiţional;  
- prezenţa ariilor protejate şi potenţialul ecoturistic aferent acestora;  
-  potenţial turistic peisagistic datorită apropierii de regiunea Padiş; 
- aşezarea geografică propice dezvoltării serviciilor, în special a celor 
turistice. 
- deschiderea unei filiale ANTREC în zonă. 

Puncte slabe 
 

- resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine reduse; 
- pregătire profesională de slabă calitate în domeniul serviciilor turistice. 

Oportunităţi 
 

-  introducerea la scară semnificativă a agroturismului prin înfiinţarea de 
ferme şi gospodării autorizate pentru practicarea acestui gen de turism; 
- punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric deosebit al zonei; 
- disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin 
utilizarea programelor de finanţare ale Uniunii Europene; 
- disponibilitatea autorităţilor locale de a încheia relaţii de parteneriat cu 
investitori locali sau străini;  

Ameninţări 
 

- lipsa unui program judeţean şi regional funcţional de dezvoltare a 
turismului, şi implicit nealocarea de fonduri, decât în mică măsură, pentru 
infrastructura locală, de acces. 

 
Pe baza evaluării făcute putem aprecia că oferta turistică actuală a 
teritoriului este precară, existând puţine unităţi de cazare, raportate la 
potenţialul natural disponibil. Starea relativ proastă a drumurilor periferice 
de acces în masivul Vlădeasa, DC128 şi DJ 764B, dar mai ales a celor de 
legătură cu interiorul masivului (drumuri comunale, forestiere sau alte 
categorii), constituie unul dintre impedimentele majore în dezvoltarea 
activităţii turistice.  De asemenea un alt impediment este reprezentat de 
lipsa de iniţiativă a localnicilor, existând la ora actuală doar câteva 
gospodării ce şi-au manifestat intenţia de a deveni pensiuni.   
Un pas important în dezvoltarea viitoare a turismului în zonă s-a făcut prin 
realizarea unor documentaţii de urbanism – PUG Staţiunea Vlădeasa, 
beneficiară fiind Primăria Săcuieu, în care se prevede lotizarea unei 
suprafeţe de 30 ha din satul Rogojel, accesibilă prin modernizarea actualului 
drum de acces în lungime de 12 km de la DC 128 – Săcuieu, până la actuala 
cabană Vlădeasa şi prin construirea unei instalaţii de transport pe cablu.  
Odată cu reabilitarea DC 128 şi DC 128C spre Padiş (şi în continuare până 
în Pietroasa-Bihor) se va facilita legătura între cele două zone de maxim 
interes turistic: Vlădeasa şi Padiş-Bihor. De asemenea sunt prevăzute 
dezvoltarea unor capacităţi de cazare după cum urmează:  
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Tabel nr. 2. Infrastructură de cazare propusă prin PUG 
 Staţiunea Vlădeasa (2002) 

 
Capacitate Nr. 

crt. 
Specificare / funcţiune 

U/M cantitate 

1 Loturi case de vacanţă, et.I 

(100 loturi) 

pat 300 

2 Loturi case de vacanţă (rezervă) 

(150 loturi) 

pat 450 

3 Cabana Vlădeasa (existentă) pat 30 

4 Hotel *** pat 200 

5 Cabane, vile, pensiuni (cca. 10 unităţi 
cu câte 50 paturi) 

pat 500 

Total cazare turistică  pat 1.480 

 
 

Tabel  nr. 3. Scenariu iniţial de infrastructură de cazare propusă 
 

Amplasamentul 
Comuna Săcuieu Comuna Poieni Explicaţia Rogojel 

I 
Rogojel 

II Vlădeasa Lacul 
Floroiu Alunul 

Locuri 600 250 300 162 150 
Camere 300 125 150 81 75 
Hotel  40 40 40 40 - 
Vile  260 85 110 41 75 

 
Un scenariu de dezvoltare turistică a masivului Vlădeasa se poate referi la 
o etapă iniţială ce are în vedere structurarea a 5 poli de dezvoltare turistică 
şi consolidarea funcţiilor socio-economice ale localităţilor adiacente. Astfel 
avem în vedere o structură care să cuprindă 5 zone de dezvoltare turistică 
(una pe culme, două pe versantul estic şi două pe versantul vestic) 
denumite după cum urmează: 
- „Vlădeasa”, dezvoltată pe în jurul actualei cabane omonime şi care 
va constitui elementul cristaliator al amenajărilor în special pentru 
practicarea sporturilor de iarnă;  
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- „Rogojel I” şi „Rogojel II”, în localitatea Rogojel constituite ca o 
baze de susţinere pentru amenajarea „Vlădeasa”;  
- „Floroiu” şi „Alunu” dezvoltate ca amenajări periferice pe malul 
lacului Floroiu.  
În jurul acestor nuclee incipiente de amenajare, totalizând iniţial (1600 loc. 
în hoteluri, vile, cabane) care au în vedere atât valorificarea potenţialului 
hibernal, dar şi celelalte elemente de atracţie ale zonei ar urma să se 
dezvolte complexe turistice sau chiar staţiuni care ar avea o susţinere până 
peste 5000 locuri.  
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