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ABSTRACT: Touristic Space Arrangement in “Pietrele Albe”, 
the Vlădeasa Massif. Touristic space organizes in its significance, 
structure, and functions all landscape components that we call 
touristic resources, as well as the territory itself. The latter lacks 
attractiveness, but it is still the one that cannot be ignored because 
of its location and role in capitalizing the extant touristic fund. 
Here are several stages to be taken into account when arranging 
the above-mentioned territory: realizing an inventory and a 
hierarchy of touristic objectives according to their value and 
attractiveness, establishing the limits of the touristic space, 
establishing priorities for touristic arrangement, taking into 
account possible tourism types and forms, projecting 
infrastructure, ensuring the necessary human resource, and 
arranging the touristic objectives. For this area we propose the 
touristic arrangement of the Vârfuraşul Cave, the Tău Steepness, 
and the Runa Aven. 

 
 Cuvinte cheie: spaţiu turistic, resurse turistice, amenajare, 
 organizarea teritoriului. 
 
 Spaţiul turistic reuneşte în semnificaţia, structura şi funcţiile sale întregul 
ansamblu de elemente constituente ale peisajului, adunate sub apelativul de 
resurse turistice, dar şi suportul material al fenomenului turistic de perspectivă, 
înţeles ca teritoriul lipsit de vocaţie atractivă, dar indispensabil, prin poziţia şi 
rolul său,  acţiunii de punere în valoare a fondului turistic existent. Echivalenţa 
spaţiu turistic – teritoriu (regional, zonal, local) are reverberaţie numai în 
contextul în care acestuia din urmă i se atribuie, deci, un ansamblu de valenţe 
compozoţionale (intre care cele materiale primează) şi funcţionale reunite într-un 
tot organic, generator de specificitate şi, de ce nu, unicitate în comparaţie cu 
entităţile învecinate. 
 Organizarea unui astfel de spaţiu nu este o întreprindere facilă, ea 
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presupune, ca etapa precursoare, absolut necesară, cunoaşterea detaliată a 
obiectivelor atractive existente, poziţia lor în cadrul teritoriului supus 
amenajării, dificultăţile de acces şi de integrare în matricea unui sistem 
turistico-economic  propriu-zis.  Intr-o schiţă sintetică (Fig. 1.) etapele 
organizării spaţiului turistic sunt: inventarierea şi ierarhizarea valorică a 
obiectivelor; delimitarea perimetrului spaţiului turistic amenajabil; 
stabilirea priorităţilor amenajării; previzionarea tipurilor şi formelor de 
turism; proiectarea infrastructurii; asigurarea resursei umane; amenajarea 
obiectivelor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1. Elementele structurante ale organizării spaţiului turistic. 

 
Prima etapă, cea de inventariere şi ierarhizare valorică o obiectivelor se 
instituie, practic, în debutul oricărei acţiuni de amenajare turistică a 
teritoriului. Pentru a putea amenaja trebuie să ştii ce posezi, care este oferta 
atractivă a regiunii, ce calităţi are aceasta etc. In cazul Văii Stanciului ea s-a 
realizat în capitolul precedent unde, în funcţie de trăsăturile atractive ale 
fiecărui obiectiv în parte, a avut loc acţiunea de ordonare valorică a acestora. 
Desigur, în analiza de faţă s-au ales zece dintre obiectivele (trăsăturile) 
atractive ale zonei date, cele care posedă însuşiri turistice certe, capabile de a 
determina iniţiative de introducere în circuitele economico-turistice actuale 
şi de perspectivă. De menţionat că sub aspectul organizării unui spaţiu 
turistic apar diferenţieri notabile în ceea ce priveşte gradul de implicare al 
promotorilor în funcţie de structura (complexitatea), extensiunea, poziţia 
spaţială sau caracteristicile fiecărui obiectiv în parte , Spre exemplu, într-un 
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mod se pune problema organizării arealului unui obiectiv punctiform (gen 
peşteră, cascadă, izbuc) şi cu totul altfel cea a amenajării unui teritoriu în 
care funcţia atractivă dominantă este peisajul său etc.  
 Delimitarea perimetrului spaţiului turistic rezultă, în majoritatea 
cazurilor din rezultatul demersului precedent. Localizarea obiectivelor, 
poziţia lor geografică, conduce, invariabil la creionarea unor areale unde 
valorificarea turistică primează în raport cu alte forme de exploatare a 
resurselor solului sau subsolului. Cu cât numărul şi disiparea spaţiala a 
obiectivelor sunt mai mari, cu atât perimetrul va fi mai extins, sau invers. 
Deoarece teritoriul menţionat este  integrat unui anumit tip de proprietate, 
el primeşte şi o conotaţie juridică astfel că delimitarea perimetrului trebuie 
să aibă în vedere şi astfel de raporturi. 
 Delimitarea riguroasă a spaţiului turistic se impune ca o necesitate 
sub aspectul protecţiei sale dar imixtiunea unor alte forme de valorificare 
economică (agricolă, forestieră, industrială etc.), care-i pot aduce prejudicii 
importante sub aspectul atractivităţii  Lipsa delimitării unui atare spaţiu a 
făcut posibilă defrişarea masivă din zona de obârşie a Văii Stanciului 
precum şi deschiderea galeriei de prospectare minieră, cu întregul ei 
impact negativ – halda de steril – din versanţii Văii Botii, afluent de stângă 
al colectorului principal. 
 De asemenea, strategii amenajării turistice vor avea în atenţie 
includerea în spaţiul turistic dat şi a unor teritorii lipsite de valori turistice 
dar care au rol major în realizarea dezideratelor locale ale turismului sub 
aspectul accesului, a implantării infrastructurii etc. În cazul dat, deşi 
versantul drept al Văii Botii are o valoare turistică mai scăzută el va fi 
integrat spaţiului turistic datorită rolului pe care-l poate juca în derularea 
drumeţiilor turistice sau a amenajării unor pârtii de schi, săniuţe etc. 
 In situaţia de faţă zona turistică a Văii Stanciului include bazinul 
mijlociu şi superior al acesteia inclusiv afluenţii de dreapta şi de stânga 
(Valea Podurilor, Valea Arsă şi Valea Lespezi). El se extinde, şi la nord-est 
de Pietrele Albe, spre pârâului Cetăţii, afluent al Văii Secuieului. Ca 
element de referinţă rămâne piscul Vârfuraşul iar vis-à-vis de acesta 
piramidele semeţe ale Pietrelor Albe.  
 Fixarea priorităţilor amenajării semnifică deja luarea deciziilor şi 
trecerea de la faza incipientă a prospectării turistice la faza amenajării 
propriu-zise.  Ea decurge din reflecţiile întreprinse asupra ierarhizării 
valorice a acestora, din estimarea costurilor punerii în circuitul turistic a 
diverselor obiective, din dezideratele finale pe care promotorii turismului 
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zonal şi le propun. Operaţiunea are loc adesea la nivel mental, al 
opţiunilor, ştiinţific fundamentate ale instituţiilor sau persoanelor interesate 
de promovarea turismului în regiunea dată Ea se transformă însă în 
impulsul studiilor de fundamentare, respectiv a proiectelor propriu-zise de 
amenajare.  
 Adesea priorităţile pot îmbrăca forma unor acţiuni colaterale, 
pregătitoare cum ar fi cele vizând deschiderea şi modernizarea căilor de 
acces, stabilirea platformelor de edificare a infrastructurii, implantarea 
elementelor indispensabile oricărei activităţi de amploare (aducţiuni de 
apă, alimentarea cu energie electrică şi/sau gaze naturale etc.  
 Organizarea spaţiului turistic nu poate face abstracţie de 
specializarea acestuia în anume tipuri şi forme de turism. Ea se 
fundamentează pe specificul potenţialului atractiv dar şi pe implantarea în 
regiune, în vederea diversificării ofertei, a unor elemente care să completeze 
sau să multiplice valenţele acesteia. In cazul nostru, cel al Văii Stanciului, 
este vizibilă orientarea spre turismul recreativ, de agrement montan, cu o 
serie de forme caracteristice cum ar fi drumeţia montană, speoturismul, 
alpinismul, turismul cinegetic, sporturile de iarnă etc. Clarificarea încă din 
start a tipului (tipurilor) şi formelor de turism cu pretabilităţi sporite de 
afirmare în regiunea dată are o importanţă practică deosebită deoarece 
orientează eforturile într-o manieră directă spre realizarea unor ţinte 
previzibile, fără ezitări, fără tatonări, fără eforturi (inclusiv financiare) 
inutile. 
 Previzionarea infrastructurii reprezintă un element cheie al 
amenajării spaţiului turistic, ştiut fiind rolul acesteia în realizarea 
componentei economice a turismului, prin exploatarea ei, în primul rând, 
această activitate primind atributul de ramură economică specifică. 
Dimensionarea şi selectarea infrastructurii este dependentă de potenţialul de 
activitate al regiunii, de amploarea pe care promotorii turismului vor să o 
imprime activităţilor din domeniu, de posibilităţile financiare ale acestora 
etc.  
 
 Asigurarea resurselor umane este dependentă, pe de o parte, de 
complexitatea şi amploarea amenajării spaţiului turistic iar pe de altă parte 
de existenţa ei în regiunea amenajată. In caz contrar necesarul de forţă de 
muncă specializată în domeniu trebuie atrasă din regiunile învecinate, cu 
costuri, evident, mai mari. In regiunile montane, cum este cea a Văii 
Stanciului, o parte din resursa umană poate fi asigurată din localităţile din 
proximitate (Răchiţele, în primul rând), iar cealaltă parte din aport alohton. 
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Spectrul calificărilor este larg, de la persoanele destinate activităţilor 
hoteliere, la cele menite a asigura funcţionarea dotărilor infrastructurii 
recreative (monitori de schi, alpinism sau speoturism, ghizi montani, 
monitori cinegetici etc.).   
 
 Amenajarea obiectivelor.  In cadrul acţiunii de punere în valoare 
a patrimoniului atractiv al bazinul hidrografic analizat atenţia promotorilor 
trebuie focalizată asupra a două areale a căror poziţie şi concentrare de 
elemente cu atribute turistice se detaşează. Avem în vedere arealul „Poiana 
Stanciului”, situat în bazinul mijlociu al Văii şi arealul „Pietrele Albe”, 
amplasat în bazinul superior. 
  
 Arealul turistic Poiana Stanciului se suprapune unei descătuşări a 
văii principale aval de confluenţa cu un important afluent de dreaptă, Valea 
Arsă. Pe versantul stâng apare o lărgire sub forma unei lunci evazate, cu 
teren relativ aplatizat şi orizontalizat, ocupat anterior de fâneţele familiei 
Stanciu (de unde şi topicul atribuit atât poienii cât şi organismului 
hidrografic aferent). Poiana are o lungime de circa 500 m şi o lăţime de 
100-150 ceea ce îi conferă un indice de favorabilitate important sub 
aspectul amplasării infrastructurii turistice.  
 Raportate la primul areal turistic din bazin, cel din vecinătatea 
poienii susmenţionate, el include bazinele văilor Arsa şi Lespezi cu 
numeroase peşteri de mici dimensiuni, Cheile Văii Stanciului şi Cascada 
Răchiţele, precum si o serie de  abrupturi, piscuri, ponoare şi izbucuri. Nu 
trebuie neglijat fondul forestier bogat, cu efect recreativ important, 
generator, în jurul Poienii Stanciului, a „efectului de  insulă” extrem de 
bine conturat în acest caz. 
 Dintre obiectivele propriu-zise, pentru includerea în circuitul 
turistic organizat, previzionăm, în primul rând Cascada Răchiţele şi Cheile 
Văii Stanciului. 
 Cascada Răchiţele devine, prin valoarea sa peisagistică şi forţă 
atractiva obiectivul principal al amenajării. Poziţia sa extrem de favorabilă în 
raport cu calea de acces facilitează într-o manieră spectaculoasă opţiunile 
acţiunii de organizare spaţială prin diminuarea la maximum a intervenţiilor 
reclamate de deschiderea accesului spre obiectiv. Ea reclamă insă o serie de 
intervenţii, puţin costisitoare, în cea ce priveşte etalarea pentru vizitatori a 
însuşirilor sale, respectiv amenajarea unor platforme de regrupare a turiştilor 
situate în punctele cu vizibilitatea cea mai amplă asupra cascadei şi a 
împrejurimilor sale. Apreciem că o astfel de platformă poate fi localizată la 
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baza versantului stâng al Văii Stanciului în chiar sectorul de debuşare a 
apelor cascadei. O altă platformă  este necesară la baza superioară a căderii 
de apă unde şuvoiul acesteia poate fi admirat de sus în jos. In acest caz 
platformă trebuie prevăzută, în mod obligatoriu, cu o balustradă de 
siguranţă.  
 Pentru anotimpul hibernal, când în jurul cascadei se formează mari 
depozite de gheată utilizate de către unii curajoşi pentru escaladă, 
propunem o sumară echipare a traseului respectiv cu corzi de ancorare. 
 In vederea informării adecvate a turiştilor care admiră cascada, 
prezenţa unui panou explicativ, care să conţină elementele morfo-
hidrometrice, precum şi geneza acesteia ar fi binevenită. 

 

Fig. 2. Bazele şi obiectivele turistice amenajate şi amenajabile. 
 
 În ceea ce priveşte amenajările în perimetrul Cheilor Văii 
Stanciului ele se leagă, în primul rând, de edificarea unei şosele moderne 
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care să aibă prevăzute locuri de parcare şi acostament laterale menite a 
facilita turiştilor interesaţi admirarea unor elemente pitoreşti de pe traseu, 
îndeosebi versantul drept al acestora, mai înalt, mai abrupt şi mai 
spectaculos. 
Şi în cazul cheilor, aval de intrarea în perimetrul lor, se impune amplasarea 
unui panou cu o schiţă morfologică detaliată, în care să figureze, cu 
localizare precisă, principalele obiective şi fenomene geografice ce pot 
constitui obiectul curiozităţii masei de vizitatori.  
 Aferentă arealului turistic Poiana Stanciului este şi Valea Lespezi, 
afluent de stânga al Văii Stanciului. O vale carstică având numeroase 
elemente morfologice de interes turistic (repezişuri, sectoare de îngustare 
miniaturale, abrupturi laterale). Intre ele se detaşează un număr important de 
peşteri mici ce pot deveni obiectul unei valorificări turistice prin speoturism. 
Dimensiunile reduse ale cavităţilor nu impun amenajări de amploare ci o 
serie de dotări pentru facilitarea accesului (creionarea unei poteci de acces 
subteran, balustrade, podeţe, platforme de regrupare). Mai interesantă din 
punctul nostru de vedere este Peştera de la Izbucul Lespezi unde amenajarea 
poate primi în consistenţă după realizarea unui studiu de fezabilitate adecvat. 
  
 Pentru arealul turistic, mult mai extins, Pietrele Albe, amenajările 
necesare sunt mai numeroase, mai dificile şi, evident, mai costisitoare. 
Intre obiectivele ce necesită, în mod imperios o intervenţie mai complexă, 
menţionăm: Peştera Vârfuraşul, Ponorul de la Tău şi Avenul Runa. 
Acestora li se adaugă o serie de amenajări referitoare la accesul spre alte 
obiective, cu o integrare punctuală în sistemul turistic cum ar fi Pietrele 
Albe, Izbucurile de sub Drum, pârtiile de schi şi săniuţe, pavilioanele de 
vânătoare etc.  
  
 Peştera Vârfuraşul reprezintă cel mai important obiectiv al zonei 
Valea Stanciului care reclamă amenajări de amploare pentru a intra într-un 
circuit turistic permanent şi eficient. Ea deţine, prin poziţie geografică un 
statut privilegiat şi la nivelul unităţii administrative a Judeţului Cluj, fiind 
cavitatea subterană cea mai dezvoltată şi mai cunoscută a acestuia, fapt 
deloc de neglijat sub aspectul impunerii sale în strategiile de dezvoltare a 
fenomenului turistic în plan regional. Având peste 2,2 km lungime şi o 
morfologie de tip erozivo-corosiv dominantă, anumite sectoare prezintă 
oportunităţi de amenajare prin desfăşurarea spaţială a galeriilor şi mozaicul 
de forme endocarstice conţinute. Problema ce se pune în cazul peşterii de 
faţă este care dintre sectoare poate constitui obiectul amenajării, cel de 
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intrare fiind recunoscut prin spaţialitatea redusă. De real interes poate fi, 
dată fiind dezvoltarea peşterii relativ paralelă cu versantul, practicarea unei 
galerii artificiale spre sectorul inferior şi median al galeriei principale, 
unde există toate premisele unui circuit speoturistic veritabil. 
 Dacă în Galeria Albă turiştii vor putea admirea diversitatea unor 
speleoteme (stalactite, stalagmite, coloane, scurgeri parietale alcătuite din 
montmilch („lapte de piatră”) în Galeria Lacurilor trebuie imaginată o 
amenajare ce include şi scurte sectoare de navigaţie subterană, un element 
inedit, dar de mare efect atractiv în oferta propriu-zisă a peşterii (fig.3). 
 

 
Fig. 3. Peştera Vârfuraşul –sectorul propus pentru amenajare. 
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 O astfel de amenajare oferă şi alte avantaje precum ar fi 
conservarea sectorului de intrare în peştera cu numeroase meandre şi terase 
de eroziune, dar şi posibilitatea extinderii, în etape succesive a eventualelor 
amenajări spre aval sau amonte, in funcţie de opţiunile cererii turistice. 
 In acţiune de amenajare turistică a peşterii se impun o serie de 
intervenţii în conturarea unui circuit fezabil. Astfel, datorită dificultăţilor 
de ordin morfologic (intrare sub formă de aven, cu o treaptă descendentă 
de peste 10 m înălţime ce trebuie surmontată, este indicată o scurtă galerie 
artificială care să intersecteze direct galeria principală a peşterii. In acest 
mod, actualele intrări, I şi II, vor rămâne neafectate. 
 Acelaşi tip de intervenţie este recomandat şi pentru partea finală a 
traseului amenajabil, cea de ieşire, unde însă lungimea galeriei artificiale 
este mai mare. Ea trebuie proiectată după realizarea unui plan topografic 
detaliat de racordare a peşterii cu relieful de la suprafaţă, ieşirea  fiind 
prevăzută a fi localizată în versantul stâng al Văii Seci.  
 Pentru traseul amenajabil interior nu sunt excluse anumite sectoare, 
cu lungimi reduse de galerie artificială menite a scurtcircuita porţiunile de 
cavernamaent cu dimensiuni reduse, dificil de străbătut şi cu o zestre 
atractivă modestă. 
 Un element de care amenajarea peşterii trebuie să ţină neapărat 
seama este condiţia ei de sistem endocarstic activ, cu un râu subteran 
alimentat din insurgenţe subaeriene bine marcate în peisaj (Părâul 
Sitarului, pârâul organizat pe versantul drept al văii şi subteranizat în 
vecinătatea fostului Tău Negru). Riscul unor inundaţii subterane nefiind 
exclus, amenajările trebuie implantate deasupra unei cote altimetrice de 
siguranţă, iar dotarea cu senzori a drenajului subteran, care să dea indicii 
despre creşterea nivelurilor absolute necesară.  
 
Peştera de la Tău, presupune amenajări mai puţin complexe dat fiind faptul 
că la acest obiectiv amenajarea traseului subteran este practic imposibilă 
datorită riscurilor majore de inundare temporară. Ca urmare, importante sunt 
platformele de regrupare a turiştilor astfel încât obiectivul să poată fi admirat 
în totalitate şi în siguranţă. Ele sunt localizate precum în fig. 4. 
  
 Pentru Avenul Runa, propunem  echiparea traseului de coborâre cu 
pitoane şi cordeline, amenajarea unor mici platforme de regrupare pe 
traseu pentru a putea fi admirat cavernamentul. Totul pentru a facilita 
menirea sa de traseu de iniţiere în speoturismul de mare amploare, în 
peşteri dificile. 
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Fig.4.Localizarea elementelor de amenajare a Peşterii de la Tău 

 
 

B I B L I O G R A F I E  
 
BERBECARU, I., BOTEZ, M. (1977), Teoria şi practica amenajării turistice, 

Editura Sport-Turism, Bucureşti. 
BLEAHU, M., BORDEA, S. (1974), Bihor-Vlădeasa, Ghid turistic, Editura 

Sport-Turism, Bucureşti.   
CIANGĂ N. (1987), Aparition et le developpement du tourisme dans les 

Carpates, Studia UBB, 3, Cluj Napoca. 
CIANGĂ N. (2006), Romania, Geografia turismului, Editura Presa Universitară 

Clujeană, Cluj Napoca. 
COCEAN, P. (1988), Chei şi defilee din Munţii Apuseni, Editura Academiei 

Române, Bucureşti. 
COCEAN, P., CORINA BÂLC (1987), Carstul din bazinul Văii Stanciului 

(Masivul Vlâdeasa),SCGGG, XXXIV, Bucureşti. 
COCEAN, P., DEZSI, ST. (2001), Prospectare şi geoinformare turistică, Editura 

Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca. 
KOMIVES, E., NAGY, I. (1976), Carstul din bazinul Văii Seci (Masivul 

Vlădeasa), Bul. CSER, Bucureşti. 
PETREA, RODICA (2004), Turismul rural în Munţii Apuseni, Edit. Universităţii 

din Oradea. 
POP, GR. (2006), Carpaţii şi Subcarpaţii României, Ediţia a II-a, Editura Presa 

Universitară Clujeană, Bucureşti. 
ŞANDRU, I. (1970), Considerations sur la geographie du tourisme avec special 

regard sur la Roumanie, RRGGG, 14, 1,  Bucureşti 




