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CAPITOLUL 1 

REPERE GEOGRAFICE ALE JUDETULUI GORJ 

 

     Situat în partea de sud-vest a țării, județul Gorj are o suprafatã de 

5,602 Km
2
 care reprezinta 2,35% din suprafaţa ţării și o populatie de 

peste 350.000 locuitori din care 47% locuiesc în mediul urban. 

Reşedinţa de judet este municipiul Târgi Jiu. Teritoriul județului Gorj se 

desfășoară între paralelele de 44
o
58’ latitudine nordică și 45

o
38’ latitudine nordică și 

meridianele de 22
o
06’ longitudine estică și 23

o
39’ longitudine estică, străjuit la nord de 

culmile Munților Godeanu, Vâlcan și Parâng. Județul Gorj aparține Regiunii de dezvoltare 

Sud-Vest Oltenia, alături de județele Dolj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.  

 

1.1.Relieful 

Relieful, foarte variat, se desfãsoarã în trepte bine delimitate de la nord la sud: Carpații 

Meridionali, Subcarpații Getici și Podișul Getic. 

1.Zona montană (versantii sudici ai munților Godeanu, Mehedinți, Vîlcan și Parîng), 

cu altitudini ce trec peste 2200m (2519m- Vârful Parîngul Mare);  

Carpații Meridionali cuprind în partea de nord a județului Gorj, versanții sudici ai munților 

Parâng, Vâlcan, Godeanu și Mehedinți. Prezența unei litologii foarte rezistente (granite, șisturi 

cristaline) exprimă netezimea interfluviilor, suspendarea lor față de văile puternic adâncite, 

înălțimile de peste 200 m, agresivitatea modelării glaciare (circuri, văi glaciare, custuri, 

morene, roci mutonate, lacuri glaciare) atestă frumusețile de peisaj prezente aici. Existența 

unei bare sudice de calcare jurasice, explică numeroasele forme carstice, peșteri, avene, 

izbucuri, doline, muchii, pereți, grohotișuri specifice, care apar la periferia munților și care 

măresc atractivitatea turistică, fiind la un loc un paradis al carstologilor și speologilor. 

a. Munții Godeanu se desfășoară în partea de nord-vest a județului Gorj și cuprind în 

special versanții sudici, ale căror culmi muntoase au altitudini medii între 1800-2000 m (Vf. 

Godeanu 2229 m, Vf. Scărișoara 2221 m, Vf. Galbena 2194 m.)  

Culmile muntoase ce se desprind din creasta principală sunt: Culmea Olanului 

(1648m), Oslea Românească (1781m), Balmoșului (1726m), Radoteasa (1733 m), Cărbunelui 

(1824 m), Gârdomanului (1701 m), Plaiul Măneasa (1471 m) etc. 
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Toate aceste înălțimi secundare ce se desprind ca niște nervuri laterale din culmea 

principală a Godeanului, apar sub forma unor piscuri înalte, înșirate pe creasta alpină, cu 

căldări și lacuri glaciare, zone stâncoase, alternând cu vestite platouri de altitudine, văi înguste 

și întretăiate de praguri nord-vestice și o colecție de cascade înalte și spectaculoase, cum rar se 

pot întâlni în altă parte în Carpați. 

Rocile calcaroase prezente și aici au condus la apariția unor forme carstice deosebite: 

Cheile Cernei, Cheile Cernișoarei, tezaurul de “megaliți” răspândit pe Muntele Sturu. 

Drumeții observă lesne în lungul Văii Cernei un șir de ”ciuceve” și de formațiuni 

sedimentare semețe fragmentate de jgheaburi. E un paradis al fotogeniei, plin de contraste, de 

lumină și de culori, între aceste piramide: Ciuceava Șarbei(1450m), Ciuceava Mare(1445 m), 

Ciuceava Sturului(1305m), Ciuceava Neagra, Ciuceava Freguș pe stânga Văii Cernișoara. 

Realizarea complexului hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana cu ale sale lacuri (lacul Iovan și 

Valea Mare) a mărit gradul de accesibilitate turistică în munții Mehedinți-Vâlcan-Godeanu. 

b.Munții Mehedinți, pe direcția sud-vest față de Munții Vâlcan și sud față de Munții 

Godeanu. Mehedinții apar sub forma unor culmi prelungi, orientată nord-sud, de-a lungul 

malului stâng al Văii Cerna, unde se prezintă sub forma unui versant abrupt, cu o denivelare 

de 500-800 m, fiind cuprinși între valea Motrului la nord și Podișului Mehedinți la sud și est. 

Sunt veritabile frumuseți de calcar cu pitoresc de excepție: Piatra Cloșanilor(1420 m), Piatra 

Mica a Cloșanilor(1163m), Ciucevele Cernei cu binecunoscuta legendă a lui Iovan Iorgovan, 

Peștera Cloșanilor, Peștera Cioaca cu Brebenei, Avenul Foroioaga Ingusta, etc. 

c. Munții Vâlcan  vin în contact cu depresiunea Petroșani în partea de nord, în vest cu 

Munții Mehedinți, în partea de sud cu depresiunile subcarpatice din Gorj, iar în partea de est 

limita este dată de Defileul Jiului. Culmile sunt ușor accesibile, cu plaiuri deosebite presărate 

cu numeroase stâne. Culmea principală, orientată în general est-vest este formată de înălțimi 

de peste 1600 m, toate separate de șei și curmături, la obârșia văilor care fragmentează 

masivul. Înălțimile maxime sunt atinse în Vârful Oslea, 1946m și în Vârful Straja, 1868m. 

Șeile din lungul culmii principale au constituit din vechime locuri de trecere între Oltenia și 

Transilvania, fiind cunoscute ca drumuri de transhumanță. 

d.Munții Parâng din județul Gorj sunt constituiți în principal din șisturi cristaline, iar 

la altitudini mici apare o zonă calcaroasă pe aliniamentul localităților Polovragi, Baia de Fier, 

Cernădia. Prezența calcarelor pe rama sudică a determinat apariția unor forme carstice: 

peșterile Muierii, Polovragi, Peștera Iedului, Șura Haiducilor precum și Cheile Galbenului și 
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Oltețului. În anul 1935 a fost construită cea mai înaltă șosea din Romania, Transalpina 

(2145m), ce face legătura dintre Oltenia și Transilvania (Bengești-Novaci-Pasul Urdele-Valea 

Lotrului-Valea Sebeșului - Sebeș). Ea a facilitat foarte mult creșterea turismului în zona 

Rânca-Corneșul Mare, mai ales după asfaltarea acestui drum în anul 2010. 

2.Zona dealurilor subcarpatice  

Subcarpații Gorjului ocupă regiunea dintre Olteț și Motru, fiind formați din două șiruri 

de dealuri paralele cu lanțul muntos din nord, dublate de două șiruri de depresiuni sau ulucuri 

depresionare. Primul uluc depresionar se află chiar la poalele muntelui, fiind pus în evidență 

de abruptul și roca dură a acestuia, și e format de Depresiunile: Polovragi, Baia de Fier, 

Cernădia, Novaci, Crasna, Stăncești, Bumbești Jiu, Porceni, Stănești, Runcu, Brădiceni, 

Tismana și Padeș. Aceste depresiuni cu aspect plat și cu un climat de adăpost sunt folosite 

pentru culturi agricole și sunt intens populate. Primul șir de dealuri cuprinde: Dealul Sporești 

(402m – între Tismana și Bistrița), Dealul Brădicenilor, Dealul Târgului, Dealul Voiteștilor 

(439m), Dealul Săcelului (503m), Dealul Ciocadia (564m), Dealul Mâța (543m), Dealul 

Alimpești (508m). La sud de acest șir de dealuri se află una dintre cele mai întinse și frumoase 

depresiuni intracolinare din țară – Depresiunea Târgu-Jiu – Câmpu – Mare, care se întinde de 

la Valea Gilortului, în dreptul localității Albeni și până la râul Tismana, la vest de localitatea 

Cîlnic. Cel de-al doilea șir de dealuri se înșiră la contactul cu marginea nordică a Podișului 

Getic: Dealul Becheni (606m), Dealul Bran (332m), Dealul Bujorăscu, Dealul Șomanești.  

3. Podișul Getic de pe teritoriul județului Gorj se află între piemontul Jiului, între 

Gilort și Motru, și piemontul Oltețului, între Olteț, Amaradia și valea Gilortului. Limita sudică 

a Piemontului Getic al Gorjului este stabilită de contactul cu câmpia Romană. Altitudinile cele 

mai mari ale Piemontului Gorjean sunt în dealul Cărbuneștilor (471m), Dealul Muierii (474m), 

Dealul Chiciora lui Iepure (422m) etc. Piemontul Getic gorjean este o importantă zonă cu 

resurse minerale, unde se exploatează petrol, gaze naturale și cărbuni (lignit), dar și zonă 

agricolă
1
. 

 

 

 

                                                
1  Dobre - Baron O. - Curs ,,Economia turismului,” Universitatea din Petroșani,  Facultatea de Științe 
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1.2. Clima 

Clima județului Gorj este temperat-continentală, cu slabe influențe submediteraneene 

și cu aspecte locale determinate de prezența munților înalți și mijlocii, a dealurilor 

subcarpatice și a depresiunilor. 

Regimul climatic se caracterizează, în general, prin veri răcoroase, cu precipitații 

bogate și ierni friguroase (mai ales în sectorul montan), cu frecvente viscole și strat de zăpadă 

stabil pe o perioadă îndelungată.  

În sezonul rece al anului, ținuturile deluroase sunt invadate adesea de un aer mai cald, 

venit dinspre Marea Mediterană, ce provoacă dezghețul și topirea stratului de zăpadă.  

Temperatura medie anuală variază între 10,2
o
C în zonele depresionare (Târgu Jiu), 6

o
C 

în regiunile deluroase, 3,4
o
C pe munții cu altitudini mijlocii și 0

o
C pe crestele munților înalți. 

Temperatura maximă absolută, de 40,6
o
C, s-a înregistrat la Târgu Jiu în 8 septembrie 1946, iar 

minima absolută, de -31
o
C, s-a înregistrat tot la Târgu Jiu, în 24 ianuarie 1942.  

Conform datelor meteorologice de la stația meteo Târgu Jiu, în ultimii zece ani 

temperatura medie a aerului a înregistrat creșteri accentuate, de la 10,8
o
C în 2011, la 12,3

o
C în 

2019, an în care s-a și înregistrat cea mai mare temperatură medie a aerului la Târgu Jiu.  

 

 

Figura nr. 1.1. Variația temperaturii medii anuale la stația meteorologică Târgu Jiu 

 



9 

 

Resursele climatice şi bioclimatice au o tot mai mare importanţă în dezvoltarea 

turismului pe teritoriul județului Gorj. Cunoaşterea acestor tipuri de resurse determină 

valorificarea lor în promovarea turismului de agrement, de recreere sau de odihnă.  

În principal clima este temperat continentală, cu ușoare influențe mediteraneene, cu o 

mare varietate de nuanţe, ca urmare a poziţiei geografice, a circulaţiei atmosferice şi a 

componentelor de relief prezente. Fenomene de risc climatic sunt viscolele dinspre est, vest și 

nord-vest
2
. 

 

1.3. Hidrografia 

Hidrografia de pe teritoriul județului Gorj are o densitate medie de 0,5km/km
2
 și 

aparține, aproape în totalitate, unui singur bazin colector, Jiul, care adună apele afluenților să i 

de pe o suprafață de peste 4000km
2
. Excepție fac două sectoare de vale din zona de izvoare, 

anume cea a Oltețului în nord-estul județului, cu o lungime de 30 km și care formează chei ce 

se remarcă printr-un peisaj spectaculos și Cerna, în nord-vestul județului, pe o lungime de 24 

km. În drumul său median prin județul Gorj, Jiul străbate, de la nord la sud, 133 km și adună 

apele a numeroși afluenți: de pe dreapta, colectează apele râurilor Bratcu, Porcu, Șușița, Jaleș, 

Runcu, Bistrița gorjeană, Tismana, Jilțu, Motru ș.a., iar de pe stânga colectează apele râurilor 

Polatiștea, Sadu, Amaradia, Zlastu, Cioiana, Gilort ș.a. În apropiere de Rovinari, unde s-a 

construit un mare baraj pentru retenția apelor, Jiul primește un mãnunchi de afluenti (Tismana, 

Bistrita, Jalesul, Amaradia) care-i sporesc debitul. Extremitatea sud-estică a județului Gorj este 

drenată de un alt râu important, Amaradia, care se varsă tot în Jiu, dar pe teritoriul județului 

Dolj, în aval de Ișalnița. 

Lacurile naturale sunt de origine glaciară și se află mai ales în Masivul Parâng. 

Lacurile antropice au fost construite în scop energetic (lacurile Motru, Cerna, Valea lui Ivan 

etc.) sau pentru atenuarea viiturilor și combaterea inundațiilor (lacul Cerna). La înălțimi de 

peste 2000m stratul de zăpadă se menține peste 160 zile pe an. Tot în aceastã zonă se întâlnesc 

și câteva lacuri glaciare, cele mai cunoscute fiind lacurile Gâlcescu, Tauri, Slăveiul, Vidal și 

Păsări. Numeroasele lacuri glaciare din bazinele superioare ale Jieţului, Lotrului, Gilortului, 

măresc valoarea peisagistică a ariilor montane. 

                                                
2
 5. Nistorescu P.  - Manegement în turism și servicii, București, Editura ASE, 2005  
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1.4. Vegetația 

Vegetația prezintă o etajare clară, de la nord la sud și cuprinde peste 2000 de specii de 

plante superioare. Etajul pădurilor de foioase este reprezentat de păduri de cer (Quercus 

cerris) și gârniță (Quercus frainetto), sau păduri în amestec de cer și gorun (Quercus petraea), 

ce alternează cu pajiști secundare și cu terenuri pe care vegetația spontană a fost înlocuită de 

culturi agricole. În continuarea primului etaj al pădurilor de foioase, între 300 m și 1600 m 

altitudine, se extind pădurile de amestec cu gorun și carpen (Carpinus betulus), uneori și cu 

cer și gârniță; pădurile de fag (Fagus silvatica) în amestec cu carpen; pădurile de fag în 

amestec cu brad (Abies alba) și molid (Picea abies). Datorită unor condiții topoclimatice, cu 

ușoare influențe mediteraneene, pe stâncile calcaroase cu expunere sudică ale Munților Vâlcan 

și Mehedinți, se dezvoltă o serie de specii termofile printre care alunul turcesc (Corylus 

colurna), liliacul sălbatic (Syringa vulgaris), scumpia (Cotinus coggygria), ghimpele (Ruscus 

aculeatus). În bazinul Sohodolului, apare izolat pinul negru de banat (Pinus nigra ssp. 

banatica), iar local, în zona Tismana - Pocruia, la poalele și adăpostul Munților Vâlcan, 

condițiile microclimatice cu influențe mediteraneene permit dezvoltarea optimă a castanului 

comestibil (Castanea vesca). Etajul pădurilor de molid ocupă suprafețe restrânse pe versanții 

munților înalți, între 1600 și 1900 m altitudine. Pe latura sudică a Munților Vâlcan și Godeanu, 

dar și în Munții Mehedinți, etajul molidului lipsește, fagul ocupând arealul până la limita 

actuală a pădurii spre golul subalpin. Etajul subalpin, extins la peste 1800 m altitudine, este 

format din pajiști alcătuite din țepoșică (Nardus stricta), iarba stâncilor (Agrostis rupestris), 

părușcă (Festuca supina), unghia păsării (Viola declinata), ce alternează cu tufișuri de jneapăn 

(Pinus mugo), ienupăr (Juniperus communis ssp. nana), smirdar (Rhododendron kotschyi), 

afin (Vaccinum myrthillus), merișor (Vaccinum vitis idaea), coacăzul de munte (Bruckenthalia 

spiculifolia).  

 

1.5. Fauna 

Fauna este diversă și bogată în specii, elementele predominante fiind cele de pădure 

reprezentate prin urși, mistreți, căpriori, jderi, cerbi, pisici sălbatice, cocoși de munte, veverițe, 

râși, huhurezi etc. În partea de vest a județului Gorj se remarcă o pătrundere abundentă a unor 

elemente faunistice aparținând biocenozelor mediteraneene, printre care vipera cu corn 

(Vipera ammodytes), broasca țestoasă de uscat (Testudo graeca), scorpionul (Euscorpius 



11 

 

carpathicus), călugărița (Scolopendra cingulata) ș.a. Fauna alpină are ca element dominant și 

caracteristic capra neagră (Rupicapra rupicapra), specie protejată prin lege. Apele râurilor de 

deal și de munte sunt bogate în păstrăv, lipan, scobar, clean, mreană, crap, știucă etc. 

 

1.6.Arii naturale protejate 

Bogăția peisajului gorjean se reflectă  în geologia și biodiversitatea zonei, motiv pentru 

care au fost declarate 49 arii naturale protejate, din care 40 sunt de interes naţional și 9 de 

interes judeţean. Pe teritoriul județului Gorj se desfășoară sectoare ale Parcului național 

Domogled - Valea Cernei (RONPA0001, în zona Padeș-Tismana) și ale Parcului național 

Retezat (RONPA0002, în zona Padeș-Tismana). Acestora li se alătură un sector din Geoparcul 

RONPA0931 Platoul Mehedinți (pe aliniamentul Cătunele, Glogova, Padeș), arii de 

importanţă comunitară (ROSCI0045, ROSCI0128, ROSCI0188, ROSCI0198, ROSCI0217, 

ROSCI0359, ROSCI0362, ROSCI0366) completate de cele cu importanță avifaunistică 

(ROSPA0084), numeroase rezervații științifice, monumente ale naturii și rezervații naturale 

(RONPA0439 - RONPA0474, RONPA0512). Printre cele mai vizitate arii naturale protejate 

se numără Peştera Polovragi şi Peştera Muierii.  

 

 

CAPITOLUL 2 

VALORIFICAREA POTENȚIALULUI ANTROPIC ȘI NATURAL DIN 

JUDETUL GORJ PRIN FORMELE DE TURISM PRACTICATE  

 

2.1. Prezentare generală a potențialului turistic local 

Judeţul Gorj dispune de un potenţial turistic diversificat, reprezentat printr-un cadru 

natural pitoresc, prin monumente de artă şi arhitectură de mare valoare artistică, la nivel 

național și internațional, precum şi de un valoros patrimoniu folcloric şi etnografic. Pornind de 

la analiza potențialului turistic natural și antropic al județului Gorj, prezentul capitol, care se 

dorește  o sinteză a turismului, culturii și patrimoniului își propune să analizeze, prin prisma 

dezvoltării durabile,  principalele probleme cu care se confruntă domeniile abordate (analiza 

SWOT) și desprinderea unor concluzii pertinente. Relieful județului, cu precădere cel carpatin, 
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se înscrie ca fiind cel mai variat şi important avantaj turistic, prezentând interes atât prin 

valoarea sa peisagistică, dar mai ales prin posibilităţile diferenţiate de amenajare şi dotare 

turistică şi, în general, de desfăşurare a activităţii de turism. 

Județul prezintă o mare diversitate a peisajului, generată de felurite structuri geologice 

şi forme de relief, de alternanţa culmilor montane şi deluroase cu depresiunile şi culoarele de 

văi și de diferenţierile altitudinale ce se completează cu diferite componente ale vegetaţiei, 

faunei şi apelor, sporindu-i complexitatea. Pe culmile carpatine cele mai înalte, o atracţie 

turistică deosebită o prezintă peisajele alpine de pe platourile munţilor, cu relief glaciar, 

impunător prin grandoarea şi simetria formelor sale (circuri şi văi glaciare, piscuri golaşe, 

creste zimţate, lacuri glaciare şi custuri). Arealele calcaroase, îndeajuns răspândite, se remarcă 

prin peisajele carstice, de mare spectaculozitate, cu o gamă largă de forme şi fenomene 

carstice de suprafaţă şi de adâncime. Importante pentru turism sunt şi platourile cu doline şi 

lacuri carstice temporare, cheile Jiului, abrupturile, izbucurile, stâncăriile, crestele, precum şi 

peşterile sau râurile subterane cu cascade. Județul dispune şi de un important potenţial 

speologic de mare valoare ştiinţifică şi estetică, multe dintre peşteri fiind ocrotite de lege ca 

monumente ale naturii, rezervaţii naturale, sau incluse în parcuri şi arii protejate. Atractive 

rămân, de asemenea, localităţile unde se face simţită existenţa apelor minerale sau a unor 

obiective cultural-istorice deosebite. 

Resursele climatice şi bioclimatice au o tot mai mare importanţă în dezvoltarea 

turismului pe teritoriul județului Gorj. Cunoaşterea acestor tipuri de resurse determină 

valorificarea lor în promovarea turismului de agrement, de recreere sau de odihnă. 

Elementele climatice de risc cu impact asupra frecvenţei turistice sunt: diferenţele sezoniere 

pluviometrice; variaţiile termice diurne; nivelul umidităţii atmosferice; maladiile climatice; 

vântul; luminozitatea şi cromatica atmosferei; indicele de confort balneo-heliotropic. 

Vegetaţia judeţului Gorj cuprinde aproximativ 2000 de specii din care 110  

mediteraneene, 13 pontice, 36 balcanice, 26 balcano-dacice,  cu un rol esenţial în 

diversificarea formelor de turism care pot fi practicate în judeţ (drumeţie, recreere şi odihnă, 

științific, rural, ecoturism ș.a.). Pe formele cele mai înalte,  întâlnim zona pădurilor alpine. 

Fondul forestier, dezvoltat la nivelul judeţului Gorj (43,5 % din suprafaţă este acoperită de 

păduri), creează un mediu ambiant atractiv, curat, recomandat pentru vacanţe active. 

Fauna  prezintă interes din punct de vedere cinegetic, fiind bogată şi variată, aici 

întâlnindu-se cerbi, căprioare, vulpi, urşi, mistreţi, râşi, pisica sălbatică, capra neagră prezentă 
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pe culmile alpine şi circurile glaciare, cocoşul de munte etc. În pâlcurile de păduri trăiesc 

păsări ce cuibăresc în coroanele arborilor precum fâsa, grauri etc.  Dintre răpitoare amintim 

şoimul rândunelelor, vânturelul de seară.   

Apar şi unele specii caracteristice faunei mediteraneene, cum ar fi vipera cu corn sau 

broasca ţestoasă de uscat. Apele lacurilor de munte, atât cele glaciare cât şi cele de baraj sunt 

bogate în păstrăv şi crap, iar 

cursurile superioare şi 

mijlocii ale râurilor Jiu, 

Gilort, Olteţ sunt unanim 

considerate un paradis al 

pescarilor sportivi prin 

prezenţa speciilor de păstrăv, 

mreană, moioagă, clean, 

scobar.   

 

 

 

 

Figura nr. 2.1. Harta fizică a județului Gorj 

 

 

2.2. Turismul montan 

         În judetul Gorj există mai mult de 

25 trasee turistice montane pedestre, 

inclusiv două trasee turistice europene de 

lung parcurs pedestru (E3 si E7), în 

Munții Parâng și Munții Vâlcan. 

Muntii Parâng sunt cei mai 

stâncoși din grupa munților cuprinși în 

spatial dintre Jiu, Strei și Olt. De la 2519 m alt.,ei domina zarile Gorjului si ale Valcii si se 

compara cu puternicele cetati ale Retezatului. Parangul are piscuri ce parcă sfârtecă norii, asa 
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cum sunt Carja, Mandra, Stoienita, Setea Mare, 

Mohorul; el mai adaposteste lacuri glaciare cu ape 

curate ca lacrima: Rosiile, Gâlcescu, Cârja, Lacul 

Verde. Munții Vâlcan. Unitate montană de 

întindere și înălțime medie, Muntii Vâlcan se află 

situați la sud de munții Retezat, de care îi despart 

adînca vale a Jiului de Vest și Depresiunea 

Petrosani. O culme principală lungă de peste 55 km, 

orientată în general E-V, ofera amatorilor de drumeție trei zone mai interesante: Straja, 

Sigleu și Oslea, ultima fiind cea mai înaltă, mai stâncoasă și mai fotogenică. Vîrfurile Oslea 

(1946m) și Coada Oslei (1899 m) strălucesc pe ascuțișul acestui mic masiv, semănând cu 

creasta sudică a Pietrei Craiului. Sigleul Mare (1682m), dar mai ales Vârful Straja (1868m) 

oferă puncte de maximă belvedere spre Retezat, Parâng ca și spre „Tara Gorjului”. Punctul 

forte al acestui areal îl constituie Defileul Jiului, cu 30 de km. de succesiuni de chei, strâmtori 

și lunci, cheile Sohodolului, cu o lume carstică de excepție, ca și plaiurile Tismanei, clădite în 

trepte, din „tara Gorjului”, până în fruntăriile Oslei și Godeanului. 

Muntii Retezat cu lacurile sale glaciare: 

Godeanu (I) 

Alaturi de muntii Fagarașului și Retezatul a cunoscut o largă extensiune a glaciațiunii 

cuaternare datorită condiiților prielnice existente. Relieful rezultat e fooarte divers aici 

întâlnind circuri glaciare, suspendate, însotite de numeroase văi glaciare, pe care ghețarii 

coborau până la 1300 – 1400 m având lungimi de până la 10 km cum este cazul Văii 

Lapușnicul Mare.  

Masivul Retezat:  

Un element care sporeste pitorescul acestui masiv îl reprezintă numeroasele văi și circuri 

glaacire în spatele unor praguri galciare sau acumulari morenice. In Retezat se întalnesc peste 

65 cele mai multe dintre ele fiind permanente. Aceste lacuri sunt grupate în mai multe 

complexe glaciare cele mai importante fiind Pietrele, Judele și Lapusnicul Mare. In zona de la 

obrasia Vaii Radesului se gasesc sculptate trei circuri glaciare. Zlata, Radeș și Cioaca în 

ultimul găsindu-se două mici lacuri glaciare: a) Zanoaga I, b) Zanoaga II 

Circul și Valea Rea reprezinta o salbă de cinci lacuri cel mai mare fiind lacul Valaea Rea 

I cu adancime de 4m și o suprafață aproximativă egală cu 1 ha. Circul Galeșul are o largă 
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dezvoltare cantonând în interiorul său patru acumulări lacustre cel mai important lac fiind 

Galeșul. Lacul Galeșul este al treile lac din Carpatii Meridionali ca adancime 20,5m și are o 

suprafata de 3,6 ha gâsindu-se la altitudinea de 2040 m. Este de forma circulară malurile fiind 

puțin sinuase . In cadrul aceleiași căldari glaciare la peste 2040 m se găsesc lacurile denumite 

Zanagoutele Galeșului. 

Pe versantul sudic se află complexele glaciare Judele, Lapușnicul Mare și Raul Barbat. 

Complexul Judele cuprinde patru circuri de la vest la est succedându-se Zanoguta, Zanoaga și 

Judele I si II –Zanagouta (1800m) și Taul Spurcat (1910 m). 

Lacul Zanoaga este amplasat în circul omonim la o altitudine de 1997 m. Are o formă 

circulară cu maluri joase lipsite de sinouzitate. Are o suprafață de 6,5 ha și o adâncime de 29 

m în partea centrală. Tot aici întâlnim încă patru lacuri Judele, Taul Ascuns, Taul Urât și Tăul 

Răsucit. 

Complexul glaciar Lapușnicul Mare cuprinde mai multe circuri, dintre care se detasează 

Slaveiul Bucura și Peleaga. Căldarea glaciară a bucuriei canotează cele mai spectaculoase 

lacuri glaciare cum ar fi Bucura, aflat la șaua Bucuriei la 2041 m altitudine și are o suprafață 

de 8,8 ha și o adâncime de maximă de15,7 m, iar forma este aproximativ dreptunghiulară. 

 Godeanu (II) 

 In raport cu Retezatul, Muntii Godeanu și Tarcu sunt dispusi sub forma unor uriașe 

potcoave. Circurile și vaile galaciare din muntii Godeanu fac parte din complexul glaciar 

Lapusnicul Mic ce are în alcătuirea sa o serie de acumulari lacustre de origine glaciară. Lacul 

Barescu Mare se gășeste la 1860 m altitudine, în cea mai mare căldare glaciară de pe versantul 

nordic al Muntelui Broscu sub un abrupt de circa 150 m. Iezerele Berhinei se află instalate pe 

primul afluent al Galbenei de Nord la 1820 m și sunt în număr de opt, toate la un loc având o 

suprafata de 1,8 ha, adâncimea fiind numai de 0,4 m astfel încât în timpul verilor secetoase 

unele dintre seacă. Mai jos la 1995 m se găsesc alte două mici lacuri de origine glaciară Lacul 

Godeanu se află sub versantul sudic la 1860 m altitudine sub varful Godeanu
3
. 

 

 

 

                                                
3
 Minciu R .            - Economia turismului, Bucureşti, Editura Uranus 2004 
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Tabelul nr. 2.1.  

Puncte de acces în zona 

-Barajul Lacului 

Valea De Pesti 

-C.F.R. Lainici -Cabana Campu Lui Neag -Cabana Valea cu Pesti 

-Comuna Curpen -Comuna Pestisani -Comuna Simbotin -Comuna Tismana 

-Manastirea Tismana -Mina Schela -Monumentul Mihai 

Viteazu 

-Motel Gambrinus 

(Iscroni) 

-Orasul Lupeni -Orasul Paroseni -Orasul Vulcan -Pasul Jiu Cerna 

 

TRASEE TURISTICE  

Traseul nr. 1: Lainici – vf. Babei – m. Reciul – Ciocîrliul Grivelor – vf. Parângul Mare – 

Curmătura Gruiul – Stâna Roşiile 

Timp de mers: 11–13 ore. Traseul poate fi împărţit în două etape: A. Lainici – stâna 

Mormântul Florii 6½–7½ ore; B. Stâna Mormântul Florii –stâna Roşiile 4½–5½ ore. 

Marcaj: bandă roşie pe porţiunea vf. Parâgul Mare – şaua Gruiul. 

Traseul este accesbil numai vara, drumeţilor care înnoptează în cort propriu sau la stâne. Este 

unul din cele mai frumoase trasee din defileul Jiului spre marile înălţimi ale Parângului. 

Traseul nr. 2: Novaci – Valea Gilortului – Cabana Rânca 

Timp de mers: 7–8 ore. Traseu accesibil tot timpul anului. 

Tot timpul vom avea drept călăuză D.F. Gilort, prelungit cu D.F. Romanul şi D.F. Dîlbanul 

(cca 26 km), iar în final noua şosea turistică Dîlbanul – Rânca (2 km). Frumuseţea traseului nr. 

3 o constituie valea strîmtă şi dăltuită în stîncă a Gilortului. 

Traseul nr. 3: Novaci – m. Cerbu – Cabana Rânca 

Timp de mers: 4–5 ore 

Marcaj: triunghi roşu. Şosea DN 67 C: 18 km 

Traseu accesibil vara şi iarna. Ca şi traseul nr. 2, acest traseu porneşte tot de la hanul Novaci, 

fiind considerat principalul traseu de acces în Munţii Parâng pe versantele sudice.  

Traseul nr. 4: Baia de Fier – cabana Peştera Muierii 

Timp de mers: ½–¾ oră. Şosea modernizată, 2,5 km. Traseu accesibil tot timpul anului. 

Baia de Fier (565 m), comună mare de la poalele Parîngului, este punctul de plecare în această 

excursie deosebit de atrăgătoare.  

http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_barajul-lacului-valea-de-pesti_id_376.html
http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_barajul-lacului-valea-de-pesti_id_376.html
http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_cfr-lainici_id_408.html
http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_cabana-campu-lui-neag_id_368.html
http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_cabana-valea-cu-pesti_id_363.html
http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_comuna-curpen_id_397.html
http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_comuna-pestisani_id_392.html
http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_comuna-simbotin_id_402.html
http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_comuna-tismana_id_378.html
http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_manastirea-tismana_id_396.html
http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_mina-schela_id_403.html
http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_monumentul-mihai-viteazu_id_405.html
http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_monumentul-mihai-viteazu_id_405.html
http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_motel-gambrinus-iscroni_id_330.html
http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_motel-gambrinus-iscroni_id_330.html
http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_orasul-lupeni_id_354.html
http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_orasul-paroseni_id_353.html
http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_orasul-vulcan_id_347.html
http://alpinet.org/main/poteci/puncte_ro_t_pasul-jiu-cerna_id_393.html
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Traseul nr.5: Cabana Rusu – vf. Parângul Mare – l. Gâlcescu – Cabana Obîrşia Lotrului 

Timp de mers: 11½–13 ore. 

Marcaj: bandă roşie, Iarna traseul este accesibil numai pe porţiunile: cabana Rusu – vf. Cârja 

şi înapoi. 

Traseul nr. 6: Cabana Obârşia Lotrului -l. Gâlcescu – vf. Parângul Mare – Cabana Rusu 

Timp de mers: 11½–13 ore. 

Marcaj: bandă roşie, Traseul greu accesibil iarna numai pînă la l. Gâlcescu. 

Traseul nr7: Cabana Rânca – m. Urdele – v. Iezerul – Cabana Obârşia Lotrului 

Timp de mers: 6½–7½ ore 

Marcaj: triunghi roşu, potecă marcată, bandă roşie şi triunghi roşu. 

Traseul este greu accesibil iarna, recomandat numai pentru schiorii avansaţi. 

Traseul nr.8: Cabana Voievodu – Poiana Muierii – Cabana Obârşia Lotrului 

Timp de mers: 6–7 ore 

Marcaj: triunghi roşu.  Traseu accesibil vara şi iarna. 

Traseul nr.9: Cabana Obârşia Lotrului – Groapa Seacă – Cheile Jieţului – 

Petroşani/Lonea 

Timp de mers: 7½–9 ore., Şosea naţională: D.N. 7 A, Lungimea traseului = 27,5 km. 

Traseu accesibil tot timpul anului. 

Frumuseţea deosebită a locurilor prin care trece şoseaua îl recomandă ca traseu de drumeţie, 

Traseul nr.10: Cabana Obârşia Lotrului – Groapa Seacă – vf. Capra – Poiana Muierii –

Cabana Voievodu. 

Timp de mers: 8 ¾–10 ore, Şosea, potecă nemarcată, potecă marcată cu triunghi roşu. 

Traseu greu accesibil iarna; recomandat doar schiorilor avansaţi. 

Traseul urmăreşte în primul rînd urcuşul la vf. Capra (1927 m), care permite cea mai frumoasă 

şi cuprinzătoare privelişte asupra versantului nordic al Munţilor Parâng. 

Traseul nr. 11: Stâna Roşiile – Lacul Verde – vf. Cârja – m. Slivei – Stâna Roşiile 

Timp de mers: 4½–5½ ore 

Itinerar nemarcat, potecă marcată cu bandă roşie, potecă nemarcată. Traseul este accesibil 

numai vara pentru turiştii avansaţi. 

Timpul total de mers: 4½–5½ ore. 
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Traseul nr. 12: Stâna Roşiile – m. Slivei – Piciorul Gemănarea – v. Polatiştea – Iscroni 

Timp de mers: 8¼–9 ore. 

Potecă nemarcată, marcaj cruce roşie, şosea, Traseu recomandabil numai vara. 

Din creasta centrală a Munţilor Parâng se poate coborî direct în defileul Jiului, asemeni 

traseului nr. 2, dar într-un alt sector, la fel de interesant şi de pitoresc. 

Traseul nr. 13: Cabana Obârşia Lotrului – ş. Ştefanul – m. Cărbunele – vf. Mohorul –

„Hornul Lacurilor“ – l. Gâlcescu 

Timp de mers: 6½–7½ ore 

Marcaj: bandă roşie, şosea, potecă nemarcată, marcaj triunghi roşu (rar). Traseu 

accesibil vara numai pentru turişti avansaţi. Înnoptare în cort. 

Traseul nr. 14: l. Gâlcescu – l. Păsări – vf. Coasta lui Rus – Groapa Seacă – Cabana 

Obârşia Lotrului 

Timp de mers: 6¾–8 ore 

Marcaj: triunghi roşu traseu nemarcat, şosea, Traseu inaccesibil iarna. 

Traseul nr. 15: l. Cîlcescu – Piatra Tăiată – vf. Mohorul – m. Păpuşa – Cabana Rânca 

Timp de mers: 6–7 ore 

Marcaj: bandă roşie, triunghi roşu, şosea, Traseul nu este accesibil iarna. 

Traseul nr. 16: Cabana Rânca – vf. Păpuşa – Curmătura Olteţului 

Timp de mers: 4½–5½ ore 

Marcaj: triunghi roşu, şosea, potecă nemarcată 

Traseul nu este recomandabil iarna, înnoptare în cort sau la stîna din curmătura Olteţului. 

Traseul nr. 17: Curmătura Olteţului – Cheile Olteţului – Polovragi 

Timp de mers: 4½–5½ ore 

Marcaj: potecă nemarcată, şosea forestieră 

Traseu accesibil în tot timpul anului. 

Traseul nr. 18: Stâna Roşiile – valea Roşiile – valea Jieţului – „Cotu Jieţului“ 

Timp de mers: 2½–3 ore 

Şosea forestieră, potecă nemarcată.Traseu nerecomandabil iarna 

 

 

 



19 

 

2.3. Turismul speologic  

Judetul Gorj dispune de cinci zone speologice. Acestea reprezintã cel mai mare 

potential speologic al României (peste 2000 de fenomene carstice) . 

Peștera Muierilor sau Peștera Muierii se află în comuna 

Baia de Fier din judetul Gorj, pe teritoriul Depresiunii 

Getice a Olteniei. Peștera a fost sculptată în calcare 

mezozoice de pe marginea sudică a masivului Parâng de 

către raul Galbenul. Peștera Muierilor este un monument al 

naturii care contine originale podoabe (concrețiuni 

calcaroase) ce dau fantezie și splendoare peșterii. Sălile 

acestei rezervații speologice au nume sugestive: "Sala liliecilor" (adăpostește numeroase 

colonii de lilieci), "Galeria ursilor" (unde s-au găsit oseminte ale ursului de caverna). Azi, 

complet elecrificată, formează și o rezervație arheologică. A servit ca locuință oamenilor încă 

din paleoliticul mijlociu. Numele ei aminteste de faptul că ea a servit drept adapost femeilor și 

copiilor în epoca migrației popoarelor.  

Pestera Polovragi (în Cheile Oltetului), galeriile ei formează un adevarat labirint. 

Pestera Closani (la 433 m altitudine), la poalele 

Munților Mehedinți, cu lacuri, fauna cavernicola 

bogată, numeroase concretiuni calcaroase, ușor 

accesibilă. Alte pesteri: Peștera Cioaca cu Brebeni, 

în nord estul Muntilor Mehedinți, cu un decor de mare 

valoare, Peștera Gura Plaiului, lângă Baia de Aramă, 

rezervație speologică și monument al naturii.  

  

Peștera Dalma cu Brazi.  

Urcusul istovitor este pe 

deplin justificat pentru pestera 

Dalma cu Brazi. Se pleaca din Valea Jiului de Vest, iar 

pestera e strajuita de un palc de brazi falnici, care au dat 

și denumirea peșterii.  
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Defileul Jiului, unul dintre cele mai spectaculoase defilee din Carpati. Jiul străpunge munții 

deschizand o poartă între Transilvania și Oltenia. Soseaua, o prispă scobită în piatra muntelui, 

șerpuieste îndrăznet pe marginea Jiului, iar calea ferată trece peste prăpăstii amețitoare sau 

pătrunde în numeroase tuneluri.  

 

2.4. Turismul activ  

 Formele acestui tip de turism sunt: 

2.4.1. Alpinismul 

Există trei zone de practicare a alpinismului: 

 Cheile Sohodolului - Runcu 

 Cheile Galbenului - Baia de Fier  

 Cheile Oltetului - Polovragi) 

CHEILE SOHODOLULUI Formate în zona de nord a judetului, 

de cãtre râul Sohodol, cheile sunt bogate în formatiuni calcaroase. La locul 

numit lunca cu pruni pe un perete de stâncã, au fost descoperite interesante 

desene rupestre. La dispozitia turistilor, lângă satul Runcu (acces din Dn 

67) în imediata apropiere a cheilor, popasul turistic “Sohodol”.  

CHEILE OLTEȚULUI. În masivul calcaros Polovragi-Cernădia, 

la 2 km de satul Polovragi, în partea de nord-est a judetului, Oltetul si-a sãpat pe o lungime de 

2 km, impresionantele chei cu acelasi nume. 

La intrarea în chei, se poate vizita mânăstirea 

Polovragi și Pestera Polovragi. În aceste 

locuri în ziua de 20 iulie, de Sf. Ilie, se 

organizeazã un tradițional târg.  

CHEILE GALBENULUI. Tot în 

partea nord-esticã a judetului, la 3 km de 

comuna Baia de Fier, cheile Galbenului, strãbãtute de râul cu acelasi nume oferã și prilejul 

vizitãrii Peșterii Muierilor. Aici se aflã un adevãrat cimitir de schelete de Ursus Spelaeus. În 

apropiere de intrarea în pesterã, la dispozitia vizitatorilor, cabana Peștera Muierilor, cu locuri 

de cazare și restaurant.  
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2.4.2. Ski-ul 

Ski-ul este practicat în statiunea turistică Rânca. Rânca a fost declarată ca având cel mai 

mare potential turistic de iarnă nevalorificat din Romania, fiind singura zona de practicare 

a schi-ului alpin din partea de Sud a țării între Valea Prahovei și partea de Vest a țării-Muntele 

Mic-Caransebes. 

 Localizare Statiunea Rânca: circa 1.600 m altitudine, pe versantul sudic al Muntilor 

Parang, pe muntele Cornesu Mare, la numai 62 km nord-est de municipiul Targu Jiu. 

 Acces auto Statiunea Ranca: Novaci – Transalpina – Sebeș (DN67C, 18 km Novaci). 

 Ski în Ranca: ski, snowboard, snowmobil, sănius, ski de tură. 

 Sporturi de vara în Statiunea Rânca: trasee montane, atv, parapanta, off road, moto, 

cicloturism, canyoning, rafting, pescuit sportiv și vânatoare, water walking ball, 

summer tubing -acest tobogan este folosit drept sanius care poate fi practicat cu bărci 

pneumatice de mici dimensiuni pe piste special amenajate. 

Pârtii de ski  

Figurile nr. 2.2., 2.3. TransAlpina                                                                           

 

                                                                                     

Figurile nr. 2.5,  2.6. Ski la Ranca 

Figura nr. 2.4.Pârtii de ski la Ranca                         

 Accesul în Rânca se face pe Transalpina, sau DN 

67C Bengești (Gorj) – Șugag (Alba), drum 

modernizat și bine întreținut până în stațiune chiar și 

iarna.  

Figura nr. 2.7. Partii de ski 

http://www.transalpina.info.ro/
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In prezent, în  RancaSki Resort se gasesc de 6 pârtii de schi, dintre care 4 sunt 

omologate;  patru pârtii de ski pe Muntele Cornesu (partiile M1, M2, M3, M4) 

care beneficiază de instalatie de transport pe cablu, (teleski și/sau babyski), iar M1 dispune de 

nocturnă și sonorizare. Pe pârtii se poate practică ski-ul și snowboarding-ul, pentru alte 

activități fiind amenajate locatii separate. Program partie Rânca: ora 09:30-21:30, conf cerințe. 

 

Tabel nr. 2.2.  

Informatii pârtii Rânca 

Info Partia M1 Partia M2 Partia M3 Partia M4 

Grad dificultate Incepători Mediu Incepători Mediu 

Lungime 611m 510m 710m 350m 

Diferenta de nivel 92m 116m 128m 110m 

Suprafata 2.75 ha 2.3 ha – – 

Panta medie 23% 30% 21% 25% 

Latime medie 45m 45m 50m 50m 

Altitudine plecare 1677m 1700m 1700m 1700m 

Altitudine sosire 1585m 1584m 1572m 1572m 

Nocturna Da Nu Nu Nu 

Transport 
Teleski – 650m 

Babyski– 200m 
Teleski – 500m Teleski – 710m Teleski – 760m 

Capacitate de transport 1000 schiori/ora 560 schiori/ora 600 schiori/ora 560 schiori/ora 

Tunuri zapada Da Da Nu Nu 

Sonorizare Da Nu – – 

Viteza 2,5m/s 2,5m/s – – 

Acces 
Cartela 

magnetică 

Cartela 

magnetică 

Cartela 

magnetică 

Cartela 

magnetică 

M1, M2 Partii omologate de Ministerul Turismului, conform certificatului de omologare nr. 

53/26.01.2006. M3, M4, Ranca 1 Pârtii omologate de Ministerul Turismului. 

Intre M3 si M4 va exista o pârtie de legatură (M5) care va avea lungimea de 1 500 m. Rânca 

dispune de toate facilitatile de cazare si masa: hoteluri, pensiuni, restaurante etc. 

 

2.4.3.Turismul de vânătoare și de pescuit sportiv  

Speciile de vânat care au ponderea cea mai mare în raza județului Gorj sunt: 

- mistrețul, cu o cota de extragere de 47 piese în sezonul de vânătoare, perioada de vânare - 1 

aug. - 31 ian.; 
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- cerbul comun, cu o cota de extras de 15 piese ăn sezonul de vânătoare, perioada de vânare - 

10 sept. - 31 dec.; 

- capra neagră, cu o cota de extragere de 6 piese în sezonul de vânătoare, perioada de vânare - 

15oct. - 31 dec.; 

- ursul brun, cu o cota de extragere de 6 exemplare in sezonul de vinatoare, perioada de vânare 

- 15 oct. - 31 dec. si 15 mart. - 15 mai. 

 

2.5. Turismul științific  

  Este o formă de turism în ascensiune datotită prezentei Parcului National Retezat 

care a fost înființat în anul 1935 acesta ocupând o suprafață de 54.400 ha din care rezervația 

stiințifică detine 11.500 ha. Cheile Oltetului, avand 2 km lungime, sapate cu rabdare de apa 

Oltetului care straluceste la cca 15 m sub nivelul soselei. Acest atragator peisaj formează și o 

rezervație floristică ce merită să fie vizitată și ocrotită.   

Cheile Sohodolului, chei magnifice ce se desfasoară pe 10 km, în Muntii Vâlcan, 

formand o rezervatie complexă. Sunt considerate o adevarata provocare pentru alpinisti, 

înalțimea pereților (aproape verticali) ajungând la 200 m. Cheile Corcoaia (la 40 km amonte 

de Baile Herculane), pe cursul superior al Cernei. Au o lungime de 200 m fiind extrem de 

interesante prin pereții lor verticali, înalti de peste 150 m, și prin multitudinea de forme pe care 

le cuprind. Formează o rezervatie geologică. 

 

2.6.Turismul de odihnă și recreere  

Este favorizat de bioclimatul relaxant , de peisaje de exceptie. Un real interes turistic 

prezintă și alte monumente ale naturii din judet, decât cele mentionate anterior, cum ar fi: 

a) Pădurea cu laleaua pestriță de la Botorogi 

b) Poienile de narcise 

c) Podul lui Dumnezeu  

 Graniţa dintre Gorj şi Mehedinţi, pe la 

Baia de Aramă, este marcată de o creaţie 

dumnezeiască. O lespede mare din piatră de 

calcar, prăbuşită peste două puncte de susţinere, a 

format un pod aproape unic în lume. 
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 Legenda locului te înfioară. Multe maşini, căci podul este călcat nu numai de piciorul 

omului, au rămas fără frâne şi s-au prăbuşit în prăpastie. Paradoxal, chiar dacă maşinile au 

devenit mormane contorsionate de fier, niciodată nu au fost inregistrate victime. Oamenii spun 

că Dracu sălăşluieşte pe aceste meleaguri şi impinge maşinile în prăpastie. Doar că Dumnezeu 

nu doarme şi nu îl lasă să-şi facă mendrele. 

 LACUL-FANTOMĂ…. Primul (cel mai mare din Romănia), deşi are o adăncime 

maximă de 20 de metri şi o suprafaţă de aproape 2 kilometri pătraţi, pe timp de secetă seacă, 

fiind inghiţit de sorbul Peşterii Bulba, ale cărei galerii se intind pe aproape toata suprafaţa 

comunei Ponoarele, cănd plouă iese involburat din adăncuri, plin de măl, care-i dă o culoare 

roşiatică, iar după un timp devine albastru, cănd mălul se depune pe fund. Despre Zătonul Mic 

se spune că e fără fund, pentru că nici un scufundător nu a reuşit să-l atingă, dar el, de fapt, 

este tot o prelungire a Peşterii Bulba, o gură care nu mai poate prelua toate apele din vale, pe 

timp ploios, aşa că se umple pur şi simplu. 

d) Rezervatia de castani comestibili  

În raza comunei Tismana, la o altitudine ce variazã între 350-600 m, se întinde pe o 

suprafată decirca 60 ha, o rezervatie de castani comestibili, adevãrată insulã de vegetație 

submediteraneană, în care castanii cresc în pâlcuri curate, în arborete sau în amestec.  

e) Păstrăvaria Tismana 

Este o subunitate a Directiei Silvice Gorj este amplasata la distanta de 35 km de 

municipiul Tg-Jiu. Capacitatea proiectata a pastravariei este de 70 tone pastrav anual. Speciile 

de pastrav ce se cresc în păstrăvaria Tismana sunt: pastrav curcubeu, păstrăv fintinel, păstrăv 

indigen - care este crescut pentru popularea și repopularea apelor de munte.  

 

2.7.Turismul balnear 

Este dezvoltat în statiunea balneoclimaterica Săcelu, ca urmare a factorilor naturali de 

cura și bazei moderne de cazare și tratament. Ea dispune ca potential de ape minerale, de: 

-Ape Minerale Sulfuroase, Clorurate, Sodice, Bicarbonatate 

-Ape Minerale Clorurate, Sodice, Iodurate, Bromurate 

-Ape Oligominerale Termale 

-Ape Minerale Clorurate Sodice de mare concentratie 

-Ape Minerale Sulfuroase, Clorurate, Sodice, Bicarbonatate 

http://www.inrmfb.ro/indicatii5.htm
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  2.8.Turismul itinerant și cultural 

Este favorizat de prezenta Sfintelor Bisericilor, Sfintelor Manastiri, Ansamblul 

Sculptural Brancusi, vestigii arheologice, muzee, monumente istorice, de arhitectura, care 

stimuleaza interesul turistilor pentru cunoastere, îmbogatire spirituală. 

Cei care au vizitat deja aceste meleaguri spun că Gorjul adaugã la frumuseţile naturale o 

mare bogãţie spirituală. Umbra marelui Brâncuşi străjuieşte întreg judeţul, de la Târgu Jiu la 

Hobiţa, iar lãcaşuri de rugăciune şi meditaţie sunt printe cele mai importante din ţară. 

Potrivit Olimpiei Bratu, directorul Direcţiei pentru Cultură a judeţului Gorj şi istoric de 

meserie, patrimoniul cultural imobil al judeţului Gorj are înscrise în Lista monumentelor 

istorice, aprobată de ministrul culturii şi cultelor în 2004, 511 obiective monument istoric. 

Statistic vorbind, acestea reprezintă a şasea parte din totalul monumentelor din Regiunea Sud-

Vest Oltenia. Sunt din toate categoriile – 90 de situri arheologice, 369 monumente istorice, 28 

monumente de for public şi 24 de monumente comemorative. 

Deşi cea mai mare parte a siturilor arheologice aparţine categoriei B, de importanţã 

localã şi regională, aici sunt localizate şi unele foarte importante pentru preistoria europeanã, 

aşa cum este descoperirea musterianã din Peştera Cioarei, com Peştişani sau locuirea pre-

istorică din Peştera Muierilor, unde s-a descoperit un craniu de femeie datat în paleoliticul 

superior. 

Dacã ne îndreptăm spre epoci istorice mai apropiate de noi, nu putem sã ignorăm 

prezenţa numeroaselor situri de epocă romanã. Important este sistemul de castre ce s-au ridicat 

pe drumul spre Transilvania, pe Valea Jiului la Pleşa, Bumbeşti Jiu şi Vârtop.  

Castrul roman de la Bumbeşti Jiu şi aşezarea civilã dezvoltatã în jurul acestuia sunt 

dovada unei puternice prezenţe a vieţii romane în Dacia. Construit în secolul II p. Chr. a scos 

la ivealã numeroase urme materiale de epocã romanã – elemente de arhitectură (construcţii 

militare şi civile, thermae), artefacte (ceramicã, arme, sticlãrie), ateliere pentru ceramicã, 

valoroase urme monetare între care sunt de amintit cele două tezaure descoperite aici.  

Judeţul cu cele mai multe biserici de lemn. Cei care ne viziteazã judeţul vor fi surprinşi 

poate de numeroasele lăcaşuri de cult monumente istorice, foarte multe din lemn. Astfel 

construcţiile de cult numãrã 184 de biserici, din care 110 din lemn şi 74 de zid, acest raport 

fãcând din Gorj judeţul cu cele mai multe biserici din lemn.În arhitectura religioasã din Gorj, 

bisericile din lemn mãrturisesc despre o civilizaţie a lemnului cu rãdãcini adânci în timp. 
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Fãurite dintr-un material perisabil, prin grija micilor comunitãţi locale, ele au dãinuit peste 

veacuri şi întâlnim astãzi construcţii de acest tip vechi de peste 300 de ani – Biserica de lemn 

„Sfinţii Arhangheli”, Ceauru, com. Bãleşti, realizatã în 1672, Biserica de lemn „Intrarea în 

Bisericã” de la Slãvuţa, com Cruşeţ construitã în 1684. Întreaga manierã de construcţie a 

acestor lãcaşuri de cult vorbeşte despre simplitate şi curãţenie sufleteascã. Forma tipicã este 

cea de navã, iniţial fãrã turlã, prezenţa acesteia fiind de datã mai recentã în tradiţia bisericilor 

din lemn din Gorj (secolul XIX). Unele pãstreazã pe latura de sud bârna lungã ce a servit 

cândva drept scaun de judecatã (Biserica din lemn „Sfinţii Voievozi” din Cârbeşti, com 

Drãguţeşti – 1780, Biserica din lemn „Sfântul Nicolae” de la Şura. 

        Mânăstirile Gorjului  

 Cel care vine în Gorj nu trebuie sã rateze vizitarea a trei dintre cele mai importante 

lãcaşuri de cult din România, mânãstirile Tismana, 

Polovragi şi Lainici la care se pot oricând adãuga 

cele de la Crasna şi Strâmba. 

 Mănăstirea Tismana,  

(manastire de maici, 55 vietuitoare, viata de 

obste) 

Hram: "Adormirea Maicii Domnului" 

Adresa: comuna Tismana, judetul Gorj 

Stareta: Stavrofora Ierusalima Gligor, Ctitor: Călugărul Nicodim 

Datează din timpul lui Vladislav (Vlaicu Vodă) (1364-

1377), când pribeagul călugãr sârb Nicodim, astãzi sanctificat a 

construit aici o bisericuţã din lemn de tisă. Domnitorul Radu I 

(1377-1384) a înlocuit lãcaşul din lemn cu unul din zid. Biserica 

a fost zugrãvitã în 1564 în stil post bizantin de Dobromir din 

Târgovişte.  

 Mănăstirea Polovragi  

Are o vechime de 500 de ani (1505), ctitori de început ai acestui 

lãcaş sunt Radu si Pãtru, fiii lui Danciul Zamona, menţionaţi intr-un hrisov emis la 18 ianuarie 

1480 de voievodul Basarab cel Tânãr (1477-1481).  

Danciu Pârâianu a zidit biserica pe vechile temelii. Dupã Danciul Pârâianu şi înaintaşii 

acestuia, Constantin Brâncoveanu poate fi socotit, al treilea ctitor al Mãnãstirii Polovragi.    
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Pictura bisericii este deosebit de valoroasã atât în ceea ce priveşte iconografia cât şi execuţia 

tehnicã. Ea a fost executatã în anul 1713 de Constantin Zugravul. De o parte şi de alta a intrării 

în pridvor se pot admira cele douã reprezentãri, iconografice, unice în ţara noastrã ale 

mãnãstirilor româneşti închinate la Sfântul Munte Athos. Chiliile şi celelalte încăperi ale 

mãnãstirii formează alãturi de zidul de incintã de pe latura de nord o adevãratã cetate de 

apãrare. Intrarea în incintã se realizeazã printr-o poartã masivã deasupra cãreia se înalţã 

clopotniţa ridicatã în epoca lui Constantin Brâncoveanu. 

 Mănăstirea Lainici (mănăstire de calugari, 32 

viețuitori, viața de obște) 

Hram: "Intrarea în Biserica a Maicii Domnului","Izvorul 

Tamaduirii",“ Sfantul Irodion” și “Duminica Tuturor Sfintilor” 

 Adresa: localitatea Lainici, judetul Gorj 

Staret: Arhim. Ioachim Pârvulescu 

 Schitul Locurele  

(manastire de calugari, 2 vietuitori, viata de obste) 

Hram: "Schimbarea la fata" 

Adresa: localitatea Lainici, judetul Gorj 

Stareta: Arhim. Ioachim Parvulescu 

Ctitor: Preotii de mir Lupu Stolojan si Constantin Cartianu 

A fost schit, tinand de Manastirea Lainici. Schitul din lemn a fost ctitorit intre anii 

1850-1852. Intre anii 1855-1858 a fost clădit din caramda, de aceiasi ctitori, care s-au 

calugarit, luandu-si numele de Luca si Cleopa. Noul lacas a fost sfintit in 1860. Biserica e 

construita in plan trilobat, cu turla din fete poligonale si fara 

ferestre si a fost pictata intre anii 1892-1897, cand a fost renovata. 

 Mănăstirea Logresti  

(manăstire de maici, 19 vietuitori, viața de obște)  

Hram: "Sfintii Ioachim şi Ana" 

Adresa: Sat Targu Logresti, Comuna Logresti,  Gorj 

Stareta: Monahia Fevronia Nuta 

Ctitor: Serdarul Costache Pandia, Constantin Otetelesanu și Preotul Ion Tandalescu 
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La început, aici a fost schitul "Sfinții Voievozi", ctitorit în 1718 și reclădit în 1769. 

Biserica "Sfintii Ioachim și Ana" a fost construită în 1807. A fost închis în 1960 și s-a 

reînfiintat ca mănăstire în anul 1992. 

 Mănăstirea Crasna (mănăstire de 

călugări, 8 vieţuitori, viaţă de obşte) 

Hram: "Sfântul Nicolae" 

Adresa: comuna Crasna, judetul Gorj 

Stareta: Ierom. Nifon Aftanache 

Ctitor: Pitarul Dimitrie Filişanu 

Biserica schitului a fost zidită în anul 1636, de Pitarul Dimitrie Filişanu. Biserica este în 

formă de cruce, cu pridvor închis; pictură în frescă. Se remarcă tabloul votiv şi tâmpla cu 

portretul lui Matei Basarab şi al Mitropolitului Ştefan. 

 Mănăstirea Vișina  

(mănăstire de călugari, 3 viețuitori, viața de 

obște) 

Hram: "Sfânta Treime" 

Adresa: comuna Bumbesti, județul Gorj 

Staret: Ierom.Irodion Breazu 

Ctitor: Sfântul Nicodim de la Tismana 

 

Ruinele mănăstirii Vișina (situate pe malul drept al Jiului la ieșirea din defileu) sunt o 

mărturie a începuturilor monarhismului la noi. 

Date privitoare la începuturile mănăstirii le furnizeaza documentul lui Neagoe Basarab 

din 14 dec. 1514, care pomeneste pe primul egumen cunoscut al mănăstirii, Grigorie. Actul 

din 1514 pomeneste de prezenta unor hotare ale stapanirii "mănăstirii din vechime, înca din 

zilele lui Mircea Voivod". Avem astfel certitudinea ca asezamantul de la Vișina are o vechime 

cel putin din aceasta epoca de sfârșit al veacului XIV-lea si începutul celui de-al XV-lea. 

De la vechea mănăstire nu s-au păstrat urme ale chiliilor sau ale zidurilor deincinta, Jiul 

distrugând eventualele ruine de pe latura estică prin măcinarea malului. Au rămas doar ruinele 

bisericii. 
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 Mănăstirea Sfânta Treime  

(mănăstire de maici, 44 vietuitoare, viata de obste) 

Hram: "Sfânta Treime" 

Adresa: sat Stramba-Jiu, comuna Turceni, judetul Gorj 

Stareta: Stavrofora Marina Gligor 

Ctitor: Marele Logofat Stoica 

In pisania din 1793 se mentioneaza ca acest lacas de cult a fost 

zidit între anii 1597 și 1599, de Stoica, mare logofat, si refacut de marele armas Constantin 

Riioşeanu... 

 

Schituri bisericeşti – monumente istorice şi de arhitectură: 

     Schitul Locurele cu hramul Schimbarea la faţă, la 750 m altitudine, pe muntele Gropul; 

     Schitul Poiana Pustnicului situata in munte , mai sus de Schitul Locurele . 

     Schitul Dealu Mare cu hramul Sfinţii Împăraţi, în vârful 

Dealu Mare, ridicat în 1715 pe locul unei biserici de lemn; 

     Schitul Cioclovina de Jos pe dealul Cioclovina;   

●     Schitul Cioclovina de Sus pe vârful cel mai înalt al 

muntelui Cioclovina ridicat în anul 1714 de Petru Obedeanu – 

vel serdar în vremea lui Ştefan Vodă Cantacuzino ajutat de Nicodim egumen; 

●    Schitul Târgu Logreşti cu hramul Ioachim şi Ana a fost ridicat în anul 1769 pe locul altui 

lăcaş din 1718 de ieromonahul Tândălescu şi de Clucerul Costache Pandia cu soţia sa, coana 

Ilinca, fiica lui C. Obedeanu. 

          Pe lângă aceste ctitorii mânăstireşti mai menţionăm următoarele biserici de zid din cele 

73 existente în evidenţă: 

 ● Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel este cea mai 

frumoasă biserică din oraşul Târgu – Jiu. Ridicată pe locul unei alte 

biserici ce data din anul 1777, avea să fie reconstruită între anii 1927 

– 1938 şi inaugurată o dată cu complexul executat de Brâncuşi, 7 

noiembrie 1937; 
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           ● Biserica Sfântul Nicolae  şi Sfântul Andrei, din Târgu – Jiu, (strada 11 Iunie nr. 48) 

a fost începută pe locul unei alte biserici, pe la anul 1795 de către protopopul Andrei 

Schevofilax cu soţia sa Maria, Stanca Crăsnaru, soţia slugerului Gheorghe Crăsnaru, Pitarul 

Grigorie Crăsnaru şi alţii; 

            ● Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din cartierul Vădeni, municipiul 

Târgu – Jiu, a fost ridicată între anii 1694 şi 1695 de marele Ban Cornea Brăiloiu şi zugrăvită 

de fiul său Dositei, monah, în 1732 – 1733, când s-a executat şi montat pisania; 

           ● Biserica  Toţi Sfinţii din Baia de Fier, cu zidul de incintă ctitorită de egumenul 

Dionisie Bălăcescu de la Hurezi în 1748 – 1749 în timpul domniei lui Grigore Ghica, străjuie 

intrarea în Cheile Galbenului, unde se află renumita Peşteră a Muierilor; 

            ● Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil din Stăneşti. Aflat la 10 km NV de Târgu 

– Jiu, pe malul stâng al râului Şuşiţa, satul a adăpostit, de asemenea, un conac al familiei 

Obedeanu, trecut apoi la sfârşitul veacului al XVIII – lea în proprietatea familiei Bibescu, dar 

care astăzi nu se mai păstrează;  

            ● Biserica Sfântul Nicolae  ctitorită la 1747 de către familia Bălăcescu. Între ctitori 

figurează şi arhimandritul Dionisie Bălăcescu egumen al Horezului. Se află în satul Teleşti, în 

apropierea râului Bistriţa; 

  

Vestigii Arheologice 

 Complexul arheologic Bumbeşti-Jiu,  

Prin inventarul său arheologic, prin vestigiile sale, reprezintă un adevărat muzeu în aer liber  

 Castrul roman            

Se află la 3 km de centrul civic al oraşului. Castrul roman a fost ridicat pe malul stâng al 

Jiului, în apropierea Pasului Vâlcan (străveche cale de trecere din Oltenia în Transilvania) 

pentru Cohorta IV Cypria. 

  Castrul construit iniţial în vremea împăratului Traian şi refăcut în anul 201 din piatră de 

către împăratul Septimiu Sever şi Antoniu Caracalla (Castru este prezentat pe larg în capitolul 

istorie) era prevăzut cu turnuri puternice, valuri şi şanţuri, având scop de a proteja Valea Jiului 

contra atacurilor de peste munţi. Probabil că această fortificaţie milenară era în legătură nu 

numai cu celelalte castre, dar şi cu capitala Daciei romane.În apropierea Castrului Roman s-a 

construit Popasul turistic cu acelaşi nume, care dispune de căsuţe cazare, restaurant şi parcare. 
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 Castrul de la Vârtop    

  Nu departe de castrul de la Bumbeşti spre nord la cca. 800m pe  şoseaua naţională în 

locul numit “Vârtop” se află un castru de pământ tot pe malul stâng al Jiului, între 82-83 pe 

şoseaua naţională Tg-Jiu – Petroşani.   

În săpăturile din interiorul lui s-au găsit modeste urme de  ceramică, un vârf de lance, 

piroane de fier şi trei monede din sec II e.n. Se pare că acest castru a încetat să mai fie folosit 

de îndată ce se ridicase cel de la Bumbeşti, la 800 m spre sud. 

  Muzee din Gorj 

 Muzeul Satesc Etnografie și istorie locală ARCAN 

 Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj - Curtisoara, 

Bumbesti – Jiu 

 Colectia muzeală a Mănăstirii Polovragi 

 Muzeul Județean "Alexandru Stefulescu"  

 Muzeul Sătesc -Etnografie și istorie locală comuna 

LELESTI 

 Pestera Polovragi – Sțiintele naturii comuna 

POLOVRAGI  

 Muzeul Satesc - Etnografie și istorie locală 

RADINESTI, DANCIULESTI  

 Muzeul de Arta TARGU JIU Str. Traian (Parcul Central) 

  Muzeul de Istorie Gorj TARGU JIU Str. Geneva nr. 8 Istorie   

 Colectia muzeală a Manastirii Tismana - Arta; comuna TISMANA 

 Muzeul Etnografic de la Curtisoara 

   În satul Curtişoara din oraşul Bumbeşti-Jiu se află cea mai frumoasă culă din Judeţul 

Gorj ce aparţine, după materiale, soliditate şi arhitectură secolului al XVII-lea sau chiar 

sfârşitului secolului al XV-lea.  

 Muzeul adăpoateşte cule şi case reprezentative pentru această regiune. Constructiile 

sunt vechi, de peste 100 de ani, cu arhitectură originală, specifică acestei zone folclorice. Din 

1968 s-a constituit ca Secţie de artă populară, iar în anii următori aici au fost aduse case 

tărănesti și conace boiereşti care ne prezintă natural imaginea vieţii satului gorjean din 

ultimele 2-3 secole. Inaugurarea acestui muzeu a avut loc la 17 august 1975. 

http://www.studentie.ro/MUZEUL_SATESC_ARCANI-a940-42358341.html
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Case memoriale 

 Casa memoriala "Constantin Brâncusi"  Hobita, comuna Pestisani, judetul Gorj. 

Casa în care s-a nascut Constantin Brâncusi 

(1876-1957) se afla în satul Hobita, nu 

departe de orasul Târgu Jiu.  

 

 Casa Barbu Gănescu, din 

municipiul Târgu-Jiu, 

construcție în stil neoromânesc care are la origine nucleul unei locuinte 

ridicate în  1790.  

 Casa Glogoveanu  

 Casa memoriala Tudor Vladimirescu  se afla la 50 km de Târgu Jiu în satul 

Vladimir.  Păstrarea și destinatia ei actuala le datoram Arethiei  Tatarescu, 

conducatoarea Ligii Nationale a Femeilor Gorjene,  cea care l-a adus pe Brâncuși să 

lucreze acasa.  

 Casa Dimitrie Măldărascu, din municipiul Târgu-Jiu, strada Tudor Vladimirescu 

nr.36, a aparţinut în 1719 lui Gheorghe Măldărascu, care este recunoscut ca fiind 

ctitorul acesteia.  

 Casa Cartianu,  

 Ansamblul Cornea Brăiloiu, din cartierul Vădeni, al municipiul Târgu-Jiu, este unul 

dintre cele mai vechi şi reprezentative construcţii pentru judeţul Gorj.  

 

Culele 

O caracteristică a arhitecturii din Oltenia sunt culele. Acestea au fost construite începând 

cu secolul XVII  reprezentând locuinţe fortificate care au permis micii boierimi să se apere şi 

să îşi supravegheze domeniile. În judeţul Gorj istoriografia vorbeşte de 24 de astfel de 

construcţii din care astăzi, în forma originală, se mai păstrează 3 obiective – Cula Cornoiu de 

la Curtişoara, Cula Cioabă-Chintescu de la Şiacu şi Cula Crăsnaru de la Groşerea, comuna 

Aninoasa. Aceste construcţii au un caracter de unicitate dat de restrângerea pretenţiilor de 

confort în favoarea celor privind apărarea, precum şi de faptul că în România se întâlnesc 

numai în Oltenia şi în Argeş, iar în restul Europei construcţii similare apar doar în Balcani.  
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Monumente istorice 

 Cişmeaua (Fântâna) Sâmboteanu, construită la sfârşitul sec. al XVIII-lea de către 

clucerul Ianache Sâmboteanu, fost ispravnic al judeţului Gorj; 

        ● Monumentul lui Constantin Brâncuşi realizat în anul 1976 de sculptorul Ion 

Irimescu cu ocazia sărbătoririi centenarului marelui sculptor, în faţa Casei de Cultură a 

Sindicatelor; 

            ● Bustul lui Alexandru Ştefulescu, operă a sculptorului Vasile Blendea, inaugurată în 

1937. Alexandru Ştefulescu (1854-1910), învăţător şi revizor şcolar, publicist, arheolog, 

numismat, a fost un animator de prestigiu al vieţii culturale a oraşului aducând totodată o 

contribuţie preţioasă la cunoaşterea trecutului judeţului Gorj. 

           ● Bustul generalului Gheorghe Magheru– model de dăruire în lupta pentru libertatea 

şi prosperitatea ţării. Boier cu rang de demnitar, Gh. Magheru şi-a ales calea armelor, 

devenind şeful pandurilor olteni. A fost realizat în 1972 de Vasile Năstăsescu; 

            ● Monumentul Ecaterina Teodoroiu – Piaţa Victoriei, în faţa sediului Prefecturii şi a 

Bisericii Sfinţii Voievozi; 

            ● Statuia lui Tudor Vladimirescu – la întretăierea străzilor Unirii cu strada Geneva şi 

bulevardul Republicii, în părculeţul cu acelaşi nume, operă a sculptorului gorjean Constantin 

Bălăcescu, statuia a fost ridicată în anul 1898 din iniţiativa unui grup de studenţi de pe 

meleagurile judeţului, condus de istoricul Grigore Tocilescu. Locul unde este situată statuia 

semnifică momentul adunării vitejilor panduri, în ianuarie 1821; 

            ● Monumentul de la Padeş – în aşa numita Câmpie a Soarelui - operă a arhitectului 

State Baloşin (basoreliefuri realizate de sculptorii Emil Beker şi Gheorghe Tudor), după 

schiţele pictorilor Stoica Dumitrescu şi Costin Petrescu. 

 Monumentul Generalului Dragalina 

   A fost ridicat în 1927, inaugurat în 12 octombrie , în memoria generalului care a căzut 

în apropiere de Lainici, pe malul stâng  al Jiului, în locul unde a fost rănit.  

 Ansamblul Sculptural Brâncuși - Târgu Jiu 

O personalitate marcantă a județului Gorj, care și-a lăsat amprenta incontestabilă 

asupra moștenirii culturale și artistice naționale este Constantin Brâncuși, sculptor de valoare 

mondială - membru al Academiei Române.   
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Figură centrală în mișcarea artistică modernă, Brâncuși este considerat unul din cei mai 

mari sculptori ai secolului al XX-lea. Sculpturile sale se remarcă prin eleganța formei și 

utilizarea sensibilă a materialelor, combinând simplitatea artei populare românești cu 

rafinamentul avangardei pariziene. Opera sa a influențat profund conceptul modern de formă 

în sculptură, pictură și desen. Alături de opera brâncuşiană, la Târgu Jiu întâlnim şi lucrări ale 

elevilor acestuia, dar şi elemente de artă plastică dedicate sculptorului, respectiv bustul lui 

Constantin Brâncuşi - lucrare a lui Ion Irimescu din  1976 sau  mausoleul Ecaterinei 

Teodoroiu. 

Ansamblul monumental Calea Eroilor realizat de Constantin Brâncuşi, este complexul 

sculptural prin care oraşul Târgu-Jiu şi-a creat o faimă internaţională, operele de artă create şi 

ridicate aici fiind 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, Poarta Sărutului, Coloana 

fără Sfârşit sau Coloana Infinitului, lucrări prin care eminentul sculptor  a adus un omagiu 

victimelor Primului Război Mondial, la care se adăugă sculptura Aleea Scaunelor. 

Operele de artă cuprinse în patrimoniul cultural mondial au fost ridicate sub directa 

supraveghere a artistului între anii 1936 - 1938  şi sunt plasate pe un ax ce străbate oraşul pe o 

distanţă de 1759 m.  

                                                                                                 

             

 

Figura 2.8. Ansamblul Sculptural Brancusi 

 

 

Patrimoniul Turistic Apartinand Civilizatiei Rurale 

a. Complexe de arhitectura rurala Gospodarie Curtisoara, 

jud. Gorj 
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 b. Tehnica tradițională 

Moara cu șase roti orizontale ("ciuturi") provine din satul Găleșoaia (com. Calnic, 

jud. Gorj), de pe apa râului Tismana, unde fusese ridicata în a doua 

jumatate a secolului al XIX-lea. 

 c. Ocupatii traditionale  

Meşteşugurile practicate în zonă au fost promovate în ultima 

perioadă în cadrul târgurilor, expoziţiilor organizate de autorităţi. 

Zona Gorjului se evidenţiază prin ceramica utilitară, mai puţin 

ornamentată, dar păstrând tehnici utilizate şi în perioada daco-romană ca de exemplu tehnica 

îmbrânării (aplicarea unui brâu în relief pe pereţii ulcioarelor şi oalelor). Ceramica gorjeană 

este majoritar o ceramică roşie, smălţuită cu smalţ transparent. Motivele recurente sunt spicul 

de grâu, brăduţul, florile de salcâm, valul, semicercul, arcul, grupurile de puncte şi frunzele. 

Dintre centrele din secolul al XIX-lea se mai păstrează Găleşoaia, Glogova, Ştefăneşti şi 

Târgu-Jiu. Centrul ceramic Sişeşti produce următoarele obiecte: oale, ulcele, borcane, 

urcioare, străchini, sacsii, olane. Unele obiecte ceramice se utilizează la anumite sărbători şi 

evenimente importante din viaţa localnicilor. 

În câteva comune ale judeţului au existat centre artizanale cu tradiţie care şi-au pierdut 

importanţa în ultimii 20 de  ani şi care pot fi revigorate prin implicarea nucleelor de meşteri 

populari care mai produc articole tradiţionale: Tismana - ţesături, Pocruia - ţesături, Câlnic - 

Găleşoaia - olărit, Padeş, Polovragi, Baia de Fier - împletituri, Teleşti  

obiecte casnice din lemn.   

  In Gorj s-au pastrat cateva  obiceiuri, 

produse si chiar tehnologii specifice acestei 

regiuni, cum este spre exemplu tehnica 

pregatirii bucatelor "la test" în oale de pamânt 

sau pregatirea saramurii de pui, care aici este o 

supă cu carne de pui prajită la grătar.  

 Principalele caracteristici ale aportului alimentar și ale dietei alimentare sunt indisolubil 

legate de cultura și obiceiurile alimentare, prin urmare, MADR promovează orientarea 

consumatorilor către consumul de produse alimentare tradiționale, contribuind, astfel, la 

conservarea valorilor legate de patrimoniul cultural tradițional și, deopotrivă, la dezvoltarea 

economiei locale. 
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La nivel național au fost identificate de către specialişti ai Direcţiilor pentru Agricultură 

Judeţene un număr de aproximativ 300 de produse, care se pot încadra pe sistemele de calitate 

naţionale şi europene (naţionale - produse tradiţionale, rețetă consacrată şi pe cele europene – 

Denumire de Origine Protejate (DOP), Indicații Geografice Protejate (IGP) şi Specialități 

Tradiționale Garantate (STG). 

La nivelul județului Gorj au fost înregistrate cca 26 de persoane/asociații familiale sau 

microîntreprinderi ca producători locali, prezenți în Registrul naţional al produselor 

tradiționale (R.N.P.T.) sau în  Registrul  naţional al produselor montane (R.N.P.M.), în special 

la categoriile: carne și produse din carne, lapte și produse din lapte și produse vegetale și 

apicole. Este necesar ca în viitor să fie înregistrat un număr mai mare de producători locali, 

printr-o mai strânsă colaborare între aceștia și instituțiile abilitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Turismul de evenimente 

Principalele manifestări cultural-artistice cu participare naţională şi internaţională 

organizate la nivelul judeţului Gorj sunt: Festivalul Internaţional de Folclor şi Târgul 

meşterilor populari din România, Târgu-Jiu; Festivalul Interjudeţean de Folclor pastoral şi 

Bâlciul de „Prinsul muntelui/Urcatul Oilor la munte”; Festivalul cântecului şi portului popular 

Tismana; Festivalul Interjudeţean de Folclor pastoral „Coborâtul oilor de la munte” Baia de 

Fier. 

De calendarul pastoral sunt legate şi o serie de sărbători, denumite nedei, prilej de 

interferenţă între ciobanii dintr-o anumită zonă şi cei din zonele învecinate.  

Obiceiurile şi sărbătorile tradiţionale specifice regiunii judeţului Gorj, respectiv locaţia 

în care se desfăşoară aceste evenimente, sunt enumerate în continuare: Stoina (Mărţişoare 

folclorice, 6 martie); Stăneşti (Pastorala Floriilor); Târgu-Jiu şi Novaci (Liviu Dafinescu, 8-10 
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aprilie); Rovinari (Tinere talente, 26 mai); Târgu-Jiu (Pe fir de baladă, 27-29 mai); Hurezani 

(Amaradia, 30 mai); Negomir (Vatra satului, 2 iunie); Crasna (Răsună munţii sub Parâng, 12 

iunie); Căpreni (Sofia Drăghici, 26 iunie); Ciuperceni (Plai de cântec şi de dor, 29 iunie); 

Stejari (La stejarul din răscruce, 20 iulie); Bustuchin (Iustina Băluţeanu, 23-24 iulie); 

Drăgoteşti (Cântecul văilor, 27 iulie); Cătunele (27 iulie); Godineşti (Festivalul Tineretului, 31 

iulie-1 august); Logreşti (Hora din străbuni, 6-7 august); Tismana (Festivalul cântecului, 

jocului şi portului popular gorjenesc, 14-15 august); Târgu-Cărbuneşti (Gena Bârsan, muzică 

lăutărească, 26 august); Rânca (Festivalul toamnei, 2-4 septembrie); Runcu (Maria Apostol, 7-

8 septembrie); Bolboşi (Festivalul lăutarilor gorjeni, 15 septembrie); Târgu-Jiu (Festivalul 

cântecului popular românesc ,,Maria Lătăreţu”, 7-10 noiembrie); Drăgoteşti (Memorial 

Nicolae Vlad, 4-5 decembrie); Târgu-Jiu (Alaiul obiceiurilor de iarnă, 21 decembrie)
4
.  

 

 

CAPITOLUL 3 

POTENȚIALUL DE DEZVOLTARE A TURISMULUI 

IN JUDEȚUL GORJ 

 

3.1.Baza materială turistică   

Infrastructura turistică (baza tehnico-materială) cuprinde: capacităţile de cazare şi 

alimentaţie publică; reţeaua de servicii complementare aferente turismului, mijloacele de 

tratament și agrement (pârtii de schi, trasee turistice etc.).  

 

3.1.1.Capacitatea de cazare și de alimentație 

În urma  analizei structurilor de primire turistică la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, 

se observă creşterea numărului acestora în perioada 2014-2019 cu 44,7 %. La nivelul judeţului 

Gorj evoluţia structurilor de primire turistică în aceeași perioadă de referință a fost în general 

una în continuă creştere, nesincopată de fluctuaţii mari. Numărul de structuri de primire cu 

funcțiune de cazare a crescut în anul 2019 cu  83,9 % față de anul 2014. Numărul hotelurilor și 

                                                
4
 Neacșu N.- Turismul și dezvoltarea durabilă, București, editura Expert, 2000 
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al motelurilor a rămas constant. La nivelul anului 2019, pensiunile agroturistice  sunt cele care 

deţin ponderea cea mai mare în totalul structurilor de primire  turistică, respectiv 47,5% din 

numărul total, urmate de pensiunile turistice cu o pondere de 23,1%.  

Creşterea numărului de pensiuni agroturistice în perioada de referință cu 171,4 % poate 

fi explicată prin dezvoltarea  agroturismului, ca una din formele de turism care pot contribui la 

dezvoltarea durabilă locală.   

În ceea ce priveşte capacitatea de cazare turistică în funcţiune (nr. de locuri de cazare 

puse la dispoziţia turiştilor de către structurile de primire turistică, ţinând cont de numărul de 

zile cât acestea sunt deschise)  la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, între 2014 şi 2019, aceasta 

a crescut cu 21,9 %. 

 

Tabel nr. 3.1. 

Evoluția numărului de structuri de primire cu funcțiune de cazare în județul Gorj pe 

tipuri de unități, în perioada 2014-2019 (nr. unități) 

Structuri de primire cu funcțiune de cazare 
Număr total de unități 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Structuri de primire cu funcțiune de cazare, din 

care: 87 85 87 102 144 160 

Hoteluri 17 16 16 17 17 17 

Hosteluri 4 4 4 5 5 5 

Moteluri 7 6 7 7 7 7 

Vile turistice 3 3 3 5 8 8 

Cabane turistice 7 7 6 6 8 8 

Popasuri turistice 1 1 1 1 1 1 

Căsuțe turistice : : : : 1 1 

Pensiuni turistice 20 22 20 23 35 37 

Pensiuni agroturistice 28 26 30 38 62 76 

 

 

Hoteluri din Gorj: HOTEL ANNA  ,    HOTEL EUROPA  , HOTEL BRANCUSI  

Hotel onix  Hotel Mina Hotel Casa Tineretului Hotel Tismana Hotel 

Gilort Hostel Miami Hostel Dovinot Hostel Anabell Motel Popas Turistic 

Cerna  Motel Dasiana  

 

http://www.roturism.com/cazare/hotel-onix-ranca-4759.html
http://www.roturism.com/cazare/hotel-mina-ranca-1671.html
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Pensiuni: Pensiunea Bumbaru  , Pensiunea Buzianu  , Pensiunea Casa Montana 

Ranca Parang     Pensiunea Cheile Oltetului   Pensiunea Chilea   Pensiunea 

Daianu    Pensiunea Dragu    Pensiunea Dumitrescu    Pensiunea Eden   

Pensiunea Elena  Pensiunea Ella   Pensiunea Fometescu   Pensiunea Gurgui   

Pensiunea Jerca    Pensiunea La Marian    Pensiunea Mindoiu   Pensiunea 

Nebunu    Pensiunea Pau   Pensiunea Roxana   Pensiunea Savu   Pensiunea 

Tara     Pensiunea Tarban   Pensiunea Teo   Pensiunea Trasca   Pensiunea 

Tismana    Pensiunea Vladimirescu    Cabana Cerbul   Vila Bistriciaora    

Vila Lucretia    Vila Pusu    Vila Teodora    Vila Carmen    Vila 

Ursu     Popasul Jalesului      

 

Restaurante:-Livisand SRL Motru, Restaurant Flora Târgu Jiu, Restaurant Gilort Targu 

Carbunesti, Restaurant Gorjul Targu-Jiu, Restaurant Intim Târgu-Jiu, Restaurant Jiul Târgu 

Jiu, Restaurant La Fantana Lui Cosbuc Balesti, Restaurant Livisand Motru, Restaurant Parc 

Târgu Jiu, Restaurant Peștera Muierilor Baia de Fier, Restaurant Sohodol Târgu Jiu, 

Restaurant Tic-Tac Târgu Jiu, Restaurant Valentina Motru 

 

 

 

Figura nr. 3.1. Capacitatea de cazare turistică în funcțiune la nivelul județului Gorj, 

pe tipuri de structuri de primire turistică (nr. locuri) 
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Figura nr. 3.2. Capacitatea de cazare turistică în funcțiune la nivelul județului Gorj pe 

localități (nr. locuri) 

 

3.1.2. Stațiuni turistice de interes local 

Baia de Fier - Turiştii care doresc să viziteze această localitate au la dispoziţie câteva 

monumente ale naturii de o importanţă deosebită: Peştera Muierii, Cheile Olteţului sau 

Pădurea şi Peştera Polovragi din apropiere. 

Novaci - localitatea gorjeană Novaci deține un potenţial turistic deosebit prin 

amplasarea sa în partea de sud a celei mai înalte şosele din ţară, Transalpina; favorizează 

accesul turiştilor la numeroase puncte de atracţie naturale, cum ar fi:  Masivul Parâng, Peştera 

Muierii, Cheile Olteţului, Cheile Galbenului, Coloanele lui Hercule sau Peştera Polovragi sau 

culturale: Mănăstirea Polovragi sau Biserica din lemn ce poartă hramul "Sfântul Dumitru".  

Rânca - este situată la altitudinea de 1520 - 1580 m pe versantul sudic al Muntelui 

Corneşu Mare (sectorul Parâng - Sud), fiind cea mai întinsă staţiune turistică din arealul 

munţilor Parâng. în Rânca funcționând mai multe pârtii de schi, cu diferite lungimi şi grade de 

dificultate situate până la altitudini de 2000m.  

Săcelu - Băile „Sacellum” sunt cunoscute din epoca romană, fapt ce conferă o premisă 

de valorificare superioară în viitor a potențialului turistic. Zona balneară, cât şi împrejurimile 
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dispun de peste 84 de izvoare minerale ce apar la suprafaţă, printre fisurile rocilor de 

conglomerate.  

Polovragi - Zona se caracterizează printr-o străveche locuire, fapt dovedit de 

numeroase cercetări arheologice. Săpături arheologice făcute la Polovragi au dat la iveală 

urmele unei cetăţi şi ale unui cimitir de pe vremea dacilor. Aici se găsesc izvoare de apă 

minerală clorosodică, sulfuroasă, identice cu cele de la Pociovaliştea, de lângă Novaci, cu 

debite mari. Comuna Polovragi este cunoscută ca centru etnografic și istoric, ca zonă de 

practicare a pomiculturii, creșterea animalelor, artă populară tradițională (cusături - țesături, 

sculptură în lemn, cioplitură în lemn, împletituri), exploatarea și prelucrarea lemnului. De 

asemenea, trebuie remarcată poziția privilegiată din nordul Olteniei unde există cea mai mare 

concentrare de mănăstiri din țară. Dintre obiectivele turistice se remarcă: Crucea Căpitanului 

Ursache, Peștera Polovragi sau Peștera lui Pahomie, Fortificațiile geto-dacice (singura 

cetate dacică cu zid din Oltenia), Cheile Oltețului, Castanul Comestibil de 400 de ani 

(arbore ocrotit cu circumferința trunchiului de aproape 8 metri), Mânăstirea Polovragi.  

Peștișani - Cele 8 lacuri cu o acoperire de peste 10 ha luciu de apă dau posibilitatea 

reînființării unor bazine piscicole, cu posibilitatea practicării pescuitul de agrement. Fiind 

declarată zonă ecologică, formele de turism rural și ecoturism pot contribui la dezvoltarea 

durabilă, cu posibilități de înființare a unor centre de vânătoare, omologarea  unor trasee 

turistice, vizite la Peștera Ciorii, care este declarată rezervație naturală, circuite sportive, 

existând și posibilitatea amenajării unei pârtii de schi. Pe lângă Casa Memorială “Constantin 

Brâncuși” și Muzeul Etnografic Peștișani, pot fi vizitate biserici și monumente istorice. 

 

3.1.3.Potentialul de Comunicație 

 Lungimea reţelei feroviare însumează 236 

km (221 km electrificaţi), iar cea a drumurilor 

publice 1.886 km (610 km modernizate). Sectorul de 

căi-ferate Bumbeşti - Livezeni (30 km, 38 tunele, 25 

viaducte, 10 poduri), scurtează drumul dintre Oltenia 

şi bazinul carbonifer Petroşani. 

 

                                                                                         Figura nr. 3.3 .Căi de Comunicație 
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3.2. Analiza circulației turistice în județul Gorj  

Evoluţia numărului de sosiri turistice la nivelul judeţului Gorj  se oglindeşte în evoluţia 

generală a sosirilor turistice la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, cu excepția anului 2019, 

când numărul de sosiri turistice a scăzut față de anul 2018. 

În ceea ce priveşte ponderea sosirilor la nivel de judeţ în totalul sosirilor din regiunea 

Sud-Vest Oltenia, județul Gorj deținea  o pondere a sosirilor de 14, 2% în 2019, față de 16,1% 

în anul 2014.  

Numărul de sosiri turistice în localitățile din  județul Gorj a evoluat, în perioada 2014 -

2019, după cum urmează:  la nivelul județului Gorj a crescut cu 42,5%, din care cu 45,1% la 

turiștii români și cu 25,4% la turiștii străini; în municipiului Târgu Jiu a crescut cu 20%; la 

nivelul municipiului Motru a crescut cu 163%; în orașul Bumbești - Jiu a crescut cu 28,9%; în 

orașul Novaci a crescut cu 304%; la nivelul orașului Țicleni  a scăzut cu - 25,5%; în orașul 

Tismana a scăzut foarte mult, de la 9246 turiști la 611 turiști, în schimb la nivelul localității 

Arcani a crescut substanțial, de la 58 la 2107 turiști; la nivelul localității Baia de Fier  a crescut 

cu 149,4%, iar la nivelul localității Câlnic a crescut cu 67,1%; în Cătunele a crescut cu 

436,8%, în Crasna  a crescut substanțial de la 12  la 188 turiști, în  Mușetești  a crescut cu 

171,1%, la nivelul localității Peștișani  a crescut cu 253,5%, în Polovragi a crescut cu 3,4 %, 

dar a scăzut  față de anii 2016 – 2018, iar la nivelul localității  Runcu a crescut cu 655,5%. 

Cele mai mari creșteri au avut loc în localitățile Novaci, Baia de Fier, Arcani, Cătunele, 

Motru,  Peștișani și  Runcu, în timp ce scăderi importante au înregistrat localitățile Țicleni, 

Tismana și Săcelu. 

 

Figura nr. 3.4. Sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică 
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Figura nr. 3.5. Numărul de sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică la 

nivelul localităților din  judeţul Gorj 

 

Ponderea turiștilor străini în numărul total de sosiri turistice a fost în județul Gorj în anul 

2019 de doar 3,7 % (în regiunea Sud-Vest Oltenia  a fost de 5,4 %), în scădere față de 4,2 % în 

anul 2014% ( în regiunea Sud-Vest Oltenia  a fost de 8,4%). Din analiza datelor statistice din 

perioada 2014-2019, se observă că numărul total de sosiri turistice în structurile de primire cu 

funcțiune de cazare turistică, pe tipuri de structuri și localități, a cunoscut un trend ascendent.  

Astfel, în anul 2019 numărul de sosiri turistice a crescut față de anul 2014 în cadrul 

următoarelor tipuri de structuri de primire: în hoteluri cu 11,7%, în special în municipiul Târgu 

Jiu cu 14,7% (spre deosebire de numărul de înnoptări care a înregistrat o scădere), în Baia de 

Fier cu 63%, în Novaci o creștere substanțială cu 546,5%; în moteluri cu 29,7%; în vile 

turistice a crescut substanțial cu 381,1%; în cabane turistice cu 38,7%; în pensiuni turistice a 

crescut cu 94,3 %; în pensiuni agroturistice a crescut substanțial cu 271,4 %, în special în 

localitățile Baia de Fier, Novaci și Polovragi. 

Numărul de sosiri turistice a scăzut, însă, în cadrul  hostelurilor cu -67,1 %, în special în 

orașul Tismana, înregistrându-se o creștere doar în municipiul Târgu Jiu de 20,6 % și în 

localitatea Plopșoru. Cele mai mari creșteri ale numărului de turiști s-au înregistrat în cadrul 

vilelor turistice, pensiunilor turistice și agroturistice.  
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Durata medie a sejurului este un indicator al circulaţiei turistice, care semnifică numărul 

mediu de zile de ședere a turiştilor într-o anumită zonă turistică. Din datele prezentate în figura 

de mai jos se poate observa că în perioada de referință durata medie a sejurului a înregistrat o 

scădere. În anii 2015, 2018 și 2019 durata medie a sejurului a fost de peste 1,8 zile. Cea mai 

mare valoare în perioada analizată s-a înregistrat în anul 2015 (1,88 zile), datorată numărului 

mare de înnoptări în unităţile de cazare.  

Durata medie a sejurului a scăzut de la 1,88 zile în anul 2015, la 1,82 zile în 2019. 

Durata medie a sejurului a înregistrat valori mai ridicate în anumite luni calendaristice, de 

exemplu, în luna februarie 2018 a fost de 1,9 zile (1,9 zile la turiştii români şi 2,8 zile la 

turiştii străini). Durata medie a sejurului în luna aprilie 2020 a fost de 3,08 zile (2,95 zile la 

turiştii români şi 8,84 zile la turiştii străini)
5
.  

 

 

 

 

Figura nr. 3.6. Evoluția gradului de ocupare și a duratei medii a sejurului în județul 

Gorj (2015-2019) 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
 Date statistice existente la nivelul anului 2019, Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo 

online 
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CAPITOLUL 4 
 

PROPUNERI PRIVIND STRATEGIILE DE DEZVOLTARE ȘI 

MODERNIZARE A TURISMULUI ÎN JUDEȚUL GORJ 

 

4.1. Analiza SWOT a potențialului turistic în județul Gorj  

Analiza SWOT, așa cum este prezentată în continuare, reprezintă un fundament just în baza 

căruia pot fi identificate nevoile de dezvoltare ale județului Gorj în domeniul turismului, 

culturii și patrimoniului. 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- Biodiversitatea zonelor geografice cu un 

potenţial turistic însemnat: arii protejate (de 

tip SCI - Situri de Importanţă Comunitară şi 

SPA - Situri de Protecţie Specială 

Avifaunistică incluse în reţeaua europeană 

Natura 2000), parcuri naturale, munţi cu 

forme de relief deosebite (abrupturi, stâncării, 

chei, peşteri, plaiuri, gol alpin, puncte de 

belvedere), zone rurale nepoluate, fond 

cinegetic şi piscicol bogat, atracţii culturale, 

mănăstiri în zone pitoreşti; 

- Resurse pentru turismul montan, trasee 

montane marcate, existenţa şoselei 

Transalpina care permite practicarea  unor  

forme diversificate de turism în zonă: de 

aventură, de week-end, activităţi în aer liber, 

drumeţie, cicloturism, alpinism, rafting 

(Defileul Jiului),  observarea faunei şi a 

păsărilor etc.; 

- Resurse pentru turismul speologic, unele 

- Inexistenţa unei autostrăzi în regiune și a 

unor drumuri expres;  

- Pandemia COVID- 19 care a determinat 

multe blocaje în activitatea turistică; 

-  Management al destinaţiei turistice 

insuficient dezvoltate – un număr redus de 

centre şi puncte de informare turistică în 

arealele turistice de mare interes; un număr 

redus de studii de piață; 

– Dificultăți în implementarea unui sistem de 

management integrat al deşeurilor în zonele 

turistice; 

- Infrastructura de agrement şi animaţie este 

insuficient dezvoltată; 

- Infrastructura turistică de cazare de tip 

camping, parcele de campare pentru corturi şi 

rulote auto slab dezvoltată;  

-  Grad redus de implementare a sistemului de 

management al calităţii în sectorul turistic (în 

cadrul hotelurilor și agențiilor de turism); 
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peşteri având statut de rezervaţii naturale 

(Peștera Polovragi, Peştera Muierilor ș.a.); 

- Poluare redusă în majoritatea zonelor rurale;  

- Resurse pentru turismul rural și agroturism, 

existenţa unui tezaur etnografic și folcloric de 

mare originalitate, meşteşuguri, artizanat și 

gastronomie bazată pe produse naturale  și 

ingrediente locale; 

- Evenimente şi atracţii diverse: festivaluri, 

spectacole de teatru, concerte, expoziţii, 

concursuri sportive ș.a.;  

- Existenţa vestigiilor culturale şi istorice, a 

numeroase monumente istorice de importanţă 

naţională şi internaţională,   

- Resurse pentru cercetarea științifică – 

existența Universității “Constantin Brâncuşi”; 

- Structuri de primire cu funcțiune de cazare 

(în special pensiuni turistice și agroturistice), 

alimentație și agrement diversificate 

- Localități cu oameni primitori și cu 

ospitalitate tradiţională recunoscută, cu 

specific pastoral, păstrătoare de tradiţii 

populare (Polovragi, Baia de Fier, Crasna, 

Muşetești, Novaci, Schela  ș.a.) 

- Diversitatea obiectivelor de patrimoniu;  

- Brandul multicultural Brâncuși; 

- Muzee – pe diverse tematici;  

- Gamă largă de sărbători populare, festivaluri 

de tradiţii şi folclor;  

- Legende. 

  

- Trasee turistice și pârtii de schi neomologate 

la nivel de autoritate centrală; 

- Depopularea satelor ca urmare a procesului 

de urbanizare, cu implicaţii directe în 

pierderea patrimoniului cultural 

imaterial/material existent; 

- Acces limitat pentru persoanele cu 

dizabilităţi la numeroase puncte de atracţie 

turistică; 

- Decalaj între pregătirea școlară  şi cerinţele 

pieţei muncii în domeniul turismului; 

- Insuficienta valorificare a monumentelor 

istorice prin amenajări arhitecturale specifice; 

- Dificultăţi legate de valorificarea turistică a 

meseriilor tradiţionale și autorizarea 

producătorilor locali; 

- Dificultăţi legate de administrarea 

facilităţilor turistice existente în interiorul 

ariilor naturale protejate; vandalizarea 

panourilor indicatoare sau informative, a 

plăcilor şi stâlpilor de pe traseele turistice; 

distrugerea elementelor geologice şi 

geomorfologice; degradarea obiectivelor 

turistice (naturale sau antropice) prin 

inscripţii; deranjarea speciilor florale și 

faunistice; degradarea potecilor prin eroziune 

în zonele intens circulate; punerea în pericol a 

zonelor naturale de traficul motorizat (ATV, 

offroad ș.a.); accesul cu mijloacele de 

transport în comun spre majoritatea ariilor 

protejate majore este limitat;  
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  - Grad ridicat de poluare în zone apropiate 

lucrărilor din minerit; 

- Lipsa sau capacitatea insuficientă a 

parcărilor şi a grupurilor sanitare în zone cu 

obiective turistice sau pe traseele de circulaţie 

(chei, peșteri, în defilee etc.); 

- Un număr mic de parteneriate public-privat 

în scopul dezvoltării turistice și culturale;  

- Promovarea insuficientă a potenţialului 

turistic local; participări slabe la târgurile de 

turism. 

 - Starea de degradare a numeroase clădiri şi 

monumente istorice. 

Oportunități Amenințări 

- Construcția  unor drumuri expres (ex. 

Craiova – Târgu Jiu); 

- Acordarea unor ajutoare de stat în condițiile 

restructurărilor (planuri de restructurare și de 

decarbonare, disponibilizări etc.), care 

afectează o parte a populației; 

- Accesarea de fonduri europene în perioada 

2021-2027, mai ales prin programele 

europene: Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Sud-Vest Oltenia 2021-2027 

(POR Sud-Vest), în concordanță cu Strategia 

Națională de Dezvoltare Durabilă 2030; 

- Existenţa unui potenţial turistic favorabil 

dezvoltării unui turism durabil; 

- Existenţa unor elemente de imagine care pot 

deveni componente ale brand-urilor turistice; 

- Valorificarea surselor de finanţare 

- Efectele pandemiei de Covid 19 în prezent și 

în viitor (disponibilizări, creşterea ratei 

şomajului, scăderea cifrei de afaceri a 

companiilor de turism, insolvențe, ș.a.) 

- Concurenţa puternică din partea altor județe 

din ţară şi din regiunea Sud – Vest Oltenia, 

mai ales în ceea ce privește durata medie a 

sejurului unui turist; 

- Continuarea procesului de migrare a 

angajaţilor calificaţi din turism; 

- Degradarea patrimoniului arhitectural rural 

prin depopularea localităţilor şi a 

comunităţilor rurale; 

- Efecte ale schimbărilor climatice (calamităţi 

naturale, inundaţii, eroziunea  zonelor de 

versant, secete ș.a.); 

- Problemele acumulate în industria extractivă 
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(Programul Operațional Educație și Ocupare 

în perioada 2021-2027) pentru dezvoltarea 

resurselor umane din domeniu, la nivel liceal, 

universitar şi la nivelul formării profesionale 

continue a adulţilor; 

- Turismul cultural şi de agrement, turismul 

de tranzit, agroturismul, cel ecologic ș.a., ar 

putea fi dezvoltate pe un termen mai lung, în 

conformitate cu viziunea de marketing a 

ministerului de resort și cu Programul 

Operațional Dezvoltare Durabilă – PODD în 

perioada 2021 – 2027; 

- Interes crescut pentru domeniul turismului 

din partea ONG-urilor locale; 

- Intensificarea  traficului pe traseul 

Transalpina; 

- Exploatarea și valorificarea universului 

artistic al operelor lui Constantin Brâncuși. 

a cărbunelui, încă greu de rezolvat; 

- Monumente istorice şi de arhitectură care 

sunt în stare de degradare sau nu sunt puse în 

valoare; 

- Pierderea autenticității locale legate de 

obiceiuri, modul de viaţă al colectivităţii 

locale, tradiții, meșteșuguri ș.a. 

- Migrarea tinerilor la oraș și depopularea 

satelor; 

- Poluarea şi lipsa de măsuri pentru 

protejarea zonelor de patrimoniu. 

 

 

4.2. Aspecte care necesită dezvoltare și propuneri de îmbunătățire a 

activității turistice în județul Gorj  

Gorjul
6
 este un județ în care ochiul călătorului e în egală măsură atras de originalitatea 

unor monumente ale naturii ( aici se întâlnesc vestitele chei și pesteri ale Olteniei de sub 

munte), de inegalabilăã valoare a unor opere de artă (să nu uitam ca aici a vazut lumina zilei 

marele sculptor Constantin Brâncusi), de semnificatia aparte a unor monumente istorice (de 

aici a răsunat în 1821 chemarea la luptă pentru eliberarea națională și socială a lui Tudor 

Vladimirescu), de pitorescul unor stațiuni balneoclimaterice,  de bogația colectiilor muzeale, 

de persistenta unei creații populare păstratoare de vechi tradiții. 

                                                
6
 Strategia de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 

 



49 

 

Județul Gorj dispune de o rețea de drumuri modernizate totalizând peste 500 km și de 

linii de cale ferată normală cu o lungime de peste 225 km, care înlesnesc accesul spre cele mai 

importante puncte de interes turistic. 

 La fel de bogată este fauna, cu un patrimoniu cinegetic și piscicol, destul de variat. Un 

real interes turistic prezintă o serie de monumente ale naturii din județ, iar încantarea ochiului 

este întregită de cea a inimii iubitoare practicării unei game  bogate de sporturi în munții și 

dealurile gorjene. 

Se impune ca o datorie patriotică, morală, păstrarea, valorificarea și dezvoltarea 

potențialului turistic al plaiurilor gorjene, păstrat în libertate cu prețul de sânge al strămoșilor 

noșstrii demni, creștini adevărați. Ca și al acestui colț de rai – întreaga noastră Românie. 

 În vederea dezvoltării durabile a turismului în județul Gorj, este necesară 

întreprinderea unor măsuri (acțiuni) axate pe  formele de turism abordate. 

A. Eficientizarea acțiunilor de promovare  

Eficientizarea acțiunilor de promovare vizează optimizarea modului de utilizare a 

instrumentelor și canalelor de comunicare, într-un mod coerent, adaptând conținutul și 

mesajele cheie necesităților, preferințelor și tendințelor de consum de pe fiecare piață vizată. 

Se impun următoarele măsuri (direcții):  

a) Având în vedere că alegerea pachetelor de vacanță se face cu precădere direct din mediul 

online, care a cunoscut o creștere spectaculoasă datorită  comerțului pe site-urile online, 

creșterii numărului de motoare de căutare, apariției aplicațiilor pe smartphone, precum și 

ofertelor flash deal și last minute, facilitarea accesului la informații de calitate necesare 

turistului în toate etapele călătoriei și creșterea vizibilității destinațiilor turistice ale județului 

Gorj în mediul online reprezintă priorităţi strategice pentru creşterea notorietăţii.  

b) Utilizarea poveştilor locale despre oameni și locuri, atât în interacțiunea dintre turiști și 

populația locală, cât și în acțiunile de promovare în mediul online, prin difuzarea de materiale 

video pe propriile website-uri, conturi oficiale youtube, video sau pe rețelele sociale, podcast-

uri, sau alte rețele similare, dar și în mediul offline, în broşuri sau ghiduri turistice. 

c) Efectuarea de cercetări de piață și studii de marketing pentru a analiza dinamica și structura 

pieței precum și tendințele în comportamentul de cumpărare și de consum al turiștilor, puncte 

de reper în elaborarea programelor de dezvoltare turistică. 

d)  Creșterea rolului Centrelor de Informare și Promovare Turistică, care joacă un rol 

fundamental în strategiile de marketing al destinației și în politicile de fidelizare a turiștilor, 
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oferind informații complete acestora în mai multe momente de interacțiune cu vizitatorul: 

înainte de vizită, prin website/portal de informare, telefonic sau prin email, în timpul vizitei, 

prin contact direct cu vizitatorii la centru sau în diverse alte puncte de contact de pe teritoriu, 

precum și permanent, prin aplicații mobile sau alte canale digitale.  

e) Optimizarea modului de utilizare a instrumentelor mobile prin: menținerea conținutului 

aplicațiilor mobile la un nivel cât mai ridicat și interconectarea listei centrelor  de promovare 

turistică și a datelor de contact a acestora; integrarea unităților de cazare clasificate și a 

agențiilor de turism în aplicațiile mobile; dezvoltarea soluțiilor tehnice care să ofere prin 

instrumente mobile posibilități diverse și moderne de promovare: gamining App, Virtual Tour, 

suport/sprijin real-time călători, centralizarea istoricului destinațiilor vizitate, servicii de ghid 

turistic, cu accent pe hărți digitale cu reliefarea punctelor de interes și atracții turistice ș.a.  

f) Pornind de la structura site-urilor de promovare, platformele de promovare turistică vor 

trebui  upgradate și extinse prin: dezvoltarea de componente software adiționale, crearea și 

transmiterea de newslettere sau ştiri către o bază de date ( abonaţi); actualizarea conținutului 

site-urilor și întreținerea permanentă; crearea de legături (link-uri) cu alte site-uri sau motoare 

de căutare (ex. Google AdWords),  prin postarea articolelor de pe site pe diverse pagini ale 

rețelelor sociale, prin schimb de link-uri cu alte site-uri din același domeniu de activitate și 

care au un trafic foarte mare, prin comentarii pe blog-uri și forumuri sau prin campanii Google 

AdWords; creșterea vizibilității pe rețelele de socializare (Facebook, Instagram, LinkedIn, 

Pinterest, Tumblr, Google+, Twitter, Youtube);  

g) Creșterea vizibilității prezenței în cadrul târgurilor de profil interne și externe (în cadrul 

standului României) prin îmbunătățirea permanentă a gradului de diversitate și atractivitate a 

standului, a modului de abordare și informare a clienților, a calității ofertei și informațiilor 

diseminate, a ospitalității reprezentanților și expozanților de la stand, a programelor culturale 

prezentate în astfel de ocazii.  

h) Colaborarea cu canalele de televiziune cu specific de turism, sport şi călătorii, care 

reprezintă un instrument important prin intermediul căruia mesajul de promovare ajunge la 

potenţialii turişti, fiind cunoscută influenţa pe care mass media vizuală o are în rândul 

publicului. 

i) Promovarea Județului Gorj în asociere cu simbolurile sale autentice – portul popular, 

legendele și simbolurile specifice regiunii/zonei - în cadrul unor evenimente (exemple: Anul 

Brâncuși, Ziua Iei ș.a.) sau cu obiective turistice, diverse evenimente culturale etc. 
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B. Dezvoltarea ofertei de produse turistice în cadrul formelor de turism abordate 

a) Creșterea gradului de atractivitate a turismului rural.  

Se impun următoarele măsuri (acțiuni): 

- Sprijinirea dezvoltării agroturismului, prin simplificarea actelor normative necesare 

avizării/autorizării pensiunilor agroturistice, având ca scop încurajarea investițiilor în 

agroturism, înregistrarea unităților de cazare private, precum și perpetuarea rețetelor culinare, 

produselor tradiționale specifice regiunilor, prin prepararea și servirea meselor pentru turiști, 

din produse din propria gospodărie, obținute prin cultivarea pământului și creșterea animalelor 

domestice. 

- Valorificarea meșteșugurilor, supuse riscului dispariției sub impactul tehnologizării, având ca 

efect creșterea prosperității localnicilor prin: identificarea (de către instituţiile specializate) 

satelor cu producţie mare de artizanat, pentru a asigura asistenţă pentru dezvoltarea 

meşteşugurilor, selecţionarea meşteșugurilor populare, identificarea pieţei de export şi sprijin 

pentru crearea, promovarea şi comercializarea artizanatului tradițional; susținerea creării de 

centre de producţie, expunere şi comercializare a produselor artizanale etc., în principalele 

zone etnografice; stimularea antreprenoriatului socio-cultural, în vederea păstrării și 

transmiterii meșteșugurilor și a tradițiilor populare; susținerea reglementărilor privind 

comercializarea în zona obiectivelor turistice a obiectelor artizanale, tradiționale, cu specific 

românesc.  

- Valorificarea creației artizanale, prin dezvoltarea de rute culturale ale meșteșugurilor 

tradiționale gorjene, oferind posibilitatea vizitării atelierelor autentice; promovarea artiştilor 

populari în cadrul târgurilor de turism, a festivalurilor, expoziţiilor de profil, organizate în  

centre turistice; susținerea organizării de târguri și festivaluri cu specific local în zone cu 

potențial turistic; sprijinirea dezvoltării pieței de artă populară și a rețelelor de distribuție. 

- Susținerea gastronomiei și produselor locale, dezvoltarea unui parteneriat cu Ministerul 

Agriculturii și Ministerul Sănătății pentru încurajarea unităților de primire turistică de a utiliza 

ingrediente și produse organice, obținute de la producătorii locali, adăugând noi componente 

ale turismului verde. 

- Susținerea inițiativelor private sau comunitare privind crearea de muzee ale satelor/regiunilor 

la nivel rural. 
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b) Creșterea gradului de atractivitate a ecoturismului și turismului de aventură  

Pornind de la potențialul turistic natural specific (arii naturale protejate, parcuri 

naturale, rezervaţii ştiinţifice, monumente ale naturii şi rezervaţii naturale,  situri de Protecţie 

Specială Avifaunistică (SPA), situri de Importanţă Comunitară (SCI), diversitatea florei şi 

faunei, din care numeroase specii unice sau cu cea mai mare densitate din Europa, în special 

carnivore mari, condiţii naturale bune pentru activităţi de turism în aer liber – drumeţie, 

sporturi, observarea faunei şi a păsărilor, turism ecvestru  etc.), se recomandă următoarele 

activități: 

- Dezvoltarea  rețelei de destinații de ecoturism conform Strategiei Naționale de Ecoturism,  

prin conectarea județului Gorj la infrastructura turistică europeană pentru turism activ, prin 

dezvoltarea rutelor pedestre europene în Carpații și conectarea lor la rutele europene și 

dezvoltarea și promovarea traseelor turistice în Munții Carpați (Planul de Acțiuni, prevăzut în 

Convenția Carpatică). 

- Îmbunătățirea infrastructurii aferente destinațiilor de ecoturism și ariilor protejate prin: 

îmbunătățirea infrastructurii traseelor turistice, pentru deservirea monumentelor naturale și 

istorice, a facilităților pentru vizitatori, cum sunt zonele de primire, centrele de 

informare/interpretare/vizitare, refugiile, astfel încât dezvoltarea infrastructurii de turism din 

zonele protejate să nu dăuneze mediului, iar vizitatorii și locuitorii să poată beneficia în mod 

direct de investițiile respective; crearea cadrului legal pentru realizarea unei rețele de trasee de 

drumeție și plimbare în zone nemontane. 

- Dezvoltarea și promovarea unei rețele de drumuri verzi ce pot fi parcurse nemotorizat - 

bicicletă, pe jos, cu caii călare sau la căruță - care să permită experimentarea stilului de viață 

local din zone etnofolclorice tradiţionale și explorarea obiectivelor de patrimoniu - mănăstiri, 

situri arheologice, biserici fortificate cu o amprentă identitară pentru județul Gorj ca destinație 

turistică. 

c) Dezvoltarea turismului sportiv prin: valorificarea resurselor naturale și modernizarea 

infrastructurii existente pentru organizarea, susținerea și promovarea competițiilor sportive de 

tip indoor/outdoor (escaladă pe gheață, retromobil, regate etc.); susținerea investițiilor în 

infrastructura necesară practicării diferitelor sporturi și desfășurării competițiilor sportive; 

atragerea organizării competițiilor cu participare internațională de cicloturism, rafting, schi, 

biatlon și alte sporturi care se pot practica în județ. La nivel județean în zonele de interes 

pentru activități recreative motorizate de tip off-road se vor crea trasee sau zone care să fie 
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adecvate și dedicate pentru aceste activități și se va interzice practicarea acestui tip de 

activitate în afara acestora.  

d) Valorificarea potențialului speologic și al salinelor prin: amenajarea de noi peșteri și 

îmbunătățirea amenajărilor existente, atât în interiorul, cât și în exteriorul peșterilor (finanțare 

europeană nerambursabilă prin noul Program Operațional Regional pe perioada 2021-2027); 

dezvoltarea serviciilor de suport pentru vizitare.  

e) Creșterea atractivității turismului cultural, pornind de la: unicitatea moștenirii culturale, 

latine și bizantine (Tismana), deopotrivă; diversitatea obiectivelor de patrimoniu – mănăstiri, 

situri arheologice, cule, biserici etc. și a obiectivelor culturale materiale și imateriale; 

susținerea inițiativelor de dezvoltare a circuitelor turistice prin promovarea circuitelor tematice 

in extenso, prin interconectarea diverselor tipuri de oferte sub forma unui pachet integrat, care 

astfel va asigura, pe lângă o reducere a costului total, o experiență turistică completă 

(exemplu: un sejur city - break poate include abonament de transport sau reducere la anumite 

servicii și facilități etc.). În acest sens, se impune crearea unor noi circuite tematice, ca de 

exemplu Circuit Sate Autentice, Circuit Peisaje Nealterate, Circuit Biserici/Mănăstiri, Circuit 

Brâncuși, Circuit monumente construite în stiluri arhitecturale tradiționale, fiind necesară 

elaborarea și promovarea de ghiduri ale itinerariilor tematice regionale, pe baza lungimii în 

termeni de zile, temă selectată, precum și a modalității de acces preferate. 

g) Creșterea gradului de atractivitate a turismului de sănătate la cerințele turiștilor, prin: 

favorizarea procesului de modernizare a capacităților de cazare și centrelor de tratament; 

crearea cadrului legislativ pentru restaurarea clădirilor de patrimoniu lăsate în paragină, prin 

legiferarea și aplicarea unui proiect de lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor 

de primire turistică situate în  stațiunile turistice de interes local din județ; îmbunătățirea 

formării profesionale a personalului din stațiuni implicat în activitatea turistică și medicală, 

care trebuie să fie adaptată necesităților consumatorului acestui tip de produse turistice; 

dezvoltarea și promovarea turismului medical/stomatologic/estetic prin asigurarea 

standardelor de calitate, care se realizează în colaborare  cu Autoritatea Națională de 

Management al Calității în Sănătate; sprijinirea dezvoltării componentei de divertisment a 

stațiunilor prin lărgirea ofertei și alinierea acesteia la trendurile internaționale (oferta de 

relaxare și tratament poate fi completată cu opțiuni de cluburi tematice de yoga, fotografie, 

grădinărit, desen, echitație, seri folclorice gorjene, ateliere de meșteșuguri, workshop-uri de 

creație etc.);  



54 

 

h) Creșterea atractivității turismului de tip city - break  prin: dezvoltarea și valorificarea 

centrelor istorice (susținerea necesității conservării sau refacerii centrelor vechi ale orașelor; 

dezvoltarea unei zone centrale, outdoor, de tip piațetă pentru concerte, spectacole, manifestări; 

atragerea și organizarea de târguri, manifestări, concerte, evenimente care să pună în valoare 

centrul istoric și să creeze o atractivitate anuală a destinației;  

În acest sens, destinațiile turistice vor fi sprijinite să își creeze trei tipuri de zone: zone 

cu acces public exclusiv nemotorizat în care accesul cu vehicule motorizate este interzis (cu 

excepția stărilor de urgență de tip intervenții accidente, incendii); zone cu acces public 

preponderent nemotorizat, în care este permis accesul cu vehicule motorizate dar se 

descurajează accesul vehiculelor proprietate privată în scopuri recreative și se favorizează 

transportul public; zone cu acces public motorizat în care este permis accesul și practicarea de 

activități recreative motorizate. 

Contribuirea la bunăstarea comunităților locale, prin conservarea și promovarea 

autenticității culturale se poate realiza și prin reconversia forței de muncă din zonele naturale 

unde a avut loc  exploatarea agresivă a mediului natural (minerit, balastiere), prin îndreptarea 

forței de muncă către zona turistică; contribuirea la crearea unei platforme dedicate fermierilor 

interesați de antreprenoriatul în turism (care urmează să fie integrată în platforma comună 

online privind turismul durabil în Carpați, conform Convenției Carpatica). 

Colaborarea dintre autorităţi, agenţi economici, actori importanți care militează pentru 

protecţia mediului şi păstrarea moştenirii culturale, prestatori locali de servicii turistice, tour-

operatori şi agenţii de turism şi, nu în ultimul rând, turişti, ca beneficiari, este absolut necesară 

pentru dezvoltarea sustenabilă a turismului în județul Gorj.  

 Conform O.M.T., „dezvoltarea turismului sustenabil satisface necesităţile turiştilor 

prezenţi şi ale regiunilor-gazdă, în acelaşi timp cu protejarea şi creşterea şanselor şi 

oportunităţilor pentru viitor. Acesta este văzut ca o modalitate de management a tuturor 

resurselor, astfel încât nevoile economice, sociale şi estetice să fie pe deplin satisfăcute, 

menţinând integritatea culturală, dimensiunile ecologice esenţiale, diversitatea biologică şi 

sistemul de viaţă.”   

Recunoaşterea şi promovarea patrimoniului natural şi cultural al județului Gorj, în 

special a zonelor reprezentative incluse în ariile naturale protejate (parcurile naţionale, 

naturale, rezervaţiile, siturile Natura 2000), resurse minerale, ape şi păduri, diversitate 

floristică şi faunistică reprezintă o şansă reală de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung.  
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Concluzii 

Jud e ţ u l  Go r j d is pu ne  de  u n po t e nţ ia l  t u r is t ic  d ive r s i f ic a t  

r ep r ez e nt a t  p r int r - u n c adr u  natural pitoresc, prin monumente de artă şi arhitectură de 

mare valoare artistică, unele dintre elede interes internaţional, precum şi de un valoros 

patrimoniu folcloric şi etnografic. Prin diversitatea cadrului natural pe care se suprapune 

precum și prin obiectivele antropice pe care le deține( locuri istorice, muzee, monumente, case 

memorial, mânăstiri, biserici, Ansamblul Sculptural Brâncuși de la Tg-Jiu, etc), gorjul 

reprezintă un potential touristic foarte important pentru România. Farmecul deosebit al 

locurilor este sporit de ospitalitatea deosebită a gorjenilor. Mânăstirea Tismana a reprezentat 

sursă de inspirație pentru poetul Grigore Alexandrescu. Specificul meleagurilor este întregit 

de muzica populară tradițională reprezentată de artiști consacrați și iubiți la nivel national și 

international: Maria Lătărețu, Maria Apostol, Maria Loga și mulți alții. Arhitectura lemnului 

tezaurizează o valoare artistică a culturii material și spiritual a poporului roman.  

Unic si inegalabil în lume ramâne "Complexul muzeistic brâncusian în aer liber de la 

Tg Jiu", daltuit pentru eternitate de titanul de la Hobita. Acesta reprezinta un deosebit de 

atractiv obiectiv turistic de interes international, care, prin punerea în valoare, ofera 

posibilitatea dezvoltarii accentuate a turismului, sector ce poate constitui o sursa de crestere 

economica semnificativa a întregii zone în urmatorii ani. 

Lucrarea de faţă reprezintă, reprezintă o încercare de a oferi o imagine cât mai 

completă asupra problematicii caracteristice zonei luate în studiu, de a face o radiografie a 

situaţiei existente în turism din punct de vedere economic, social, ecologic şi cultural, de a 

propune soluţii de diminuare a decalajelor înregistrate în această zonă, de a scoate în evidenţă 

că dezvoltarea turistică a acestui teritoriu poate constitui o cale relansare economică a zonei. 

Lucrarea de faţă îşi propune să atragă atenţia şi să stimuleze interesul pentru această temă de 

actualitate.  

Concluzionând putem afirma că turismul poate fi o pârghie pentru dezvoltarea locală a 

unui număr mare de zone urbane, dar și rurale. Pentru ca oferta turistică să aibă o valoare 

ridicată este necesar ca şi valoarea economică a activităţilor adiacente să se situeze la un nivel 

înalt.  
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