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Introducere 

 

 

 

Prin strategia de dezvoltare în turism desemnăm ansamblul obiectivelor majore pe 

termen lung, principalele modalităţi de realizare, împreună cu resursele existente, în vederea 

obţinerii avantajului competitiv potrivit misiunii pe care dorim să o îndeplinim – dezvoltarea 

turismului pe termen lung în orașul Uricani. 

Obiectivul procesului de planificare strategică este de a identifica și valorifica 

potențialul natural și antropic existent și oportunităţile sale, dacă capacităţile actuale sau 

potențiale pot conduce la un succes durabil. 

Strategia: 

 are în vedere realizarea unor scopuri bine precizate, specificate sub forma de 

misiune şi obiective. Obiectivele reprezintă fundamentul motivaţional şi 

acţional al strategiei.  

 vizează perioade viitoare de activitate, cel mai adesea 3-5 ani;  

 sfera de cuprindere este potențialul turistic al zonei în ansamblul său – sau părţi 

importante ale acesteia, chiar şi atunci când se referă direct doar la anumite 

domenii (economic, tehnic, comercial, etc.);  

 conţinutul se rezumă la elementele esenţiale, concentrându-se asupra 

evoluţiilor majore ale zonei turistice Uricani, cuprinzând și zonele din imediata 

apropiere și anume Depresiunea Petroșani – Valea Jiului; 

 are în vedere, realizarea unei interfeţe cât mai eficace între factorul uman şi 

mediu;  



 

2 

 

 se concentrează pe dezvoltarea turistică încercând să nu afecteze mediul 

natural; 

 ia în consideraţie interesele cel puţin ale unei părţi a stakeholderilor (acţionari, 

angajaţi, sindicate, manageri, clienţi, furnizori, stat, banci, autorităţi locale);  

 are în vedere prefigurarea unui comportament competitiv. Aceasta reflectă 

cultura locală, care se exprimă prin atitudinile, comportamentele, sistemul de 

convingeri, ataşamentele, aspiraţiile şi valorile executanţilor şi managerilor, 

manifestate în procesele de muncă; 

 urmăreşte obţinerea unei sinergii cât mai mari. Expresia sa economică o 

constituie generarea unei valori a calității serviciilor în turism, adăugate cât 

mai substanţiale, recunoscute prin cumpărare de către turiști și vizitatori;  

 este necesar să aibă în vedere şi să favorizeze desfăşurarea unui intens proces 

competitiv pe termen lung;  

 la baza abordării strategiei se află principiul echifinalităţii. În consecinţă, atât 

în elaborarea, cât şi în implementarea strategiei, nu trebuie absolutizată o 

singură combinaţie;  

 este un rezultat al negocierii explicite sau implicite a autorităților locale, 

investitorii în turism și localnici și care trebuie să armonizeze intereselor 

părţilor implicate;  

 are, de regulă, un caracter formalizat, îmbrăcând forma unui plan; 

 scopul principal este obţinerea avantajului competitiv pe piața turistică locală, 

națională și atragere unui segment al pieței turistice internaționale. 

 

Viziunea noastră:   

 Scopul de vârf al strategiei – dezvoltarea turismului în Destinația turistică 

Uricani; 

 Nu are nevoie de justificare;  

 Este generică – nu are nevoie de detaliere;  

 Nu este nevoie să fie măsurabilă;  

 Trebuie sa fie împărtăşită de toate entitățile implicate în dezvoltarea 

turistică a orașului Uricani 
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Partea a 1-a 

 

I.  Cadrul general şi obiectivele  

  

Sectorul turismului din orașul Uricani, aflat în dezvoltare progresivă a fost afectat în 

trecut de absența unei politici generale de dirijare şi orientare a acestuia. 

Realizarea Strategiei de dezvoltarea a turismului din acest sector al Depresiunii 

Petroșani, Orașul Uricani, pentru a perioadă de 7 ani, și anume în intervalul 2020 – 2027 este 

necesară, acestă strategie vizând dezvoltarea Destinației turistice Uricani (o destinație turistică 

poate fi o unitate administrativ teritorială (județ, municipiu, oraș, comună)  sau parte a unei 

unități administrativ teritoriale, în funcție de amplasamentul resurselor naturale și antropice), 

creșterea capacității de implementare a strategiilor în turism, atragerea de investiții în sectorul 

turistic și sectoarele adiacente, crearea de locuri de muncă, crearea și dezvoltarea unui mediu 

de afaceri în parteneriat public – privat pentru investitorii din turism (Organism de 

Management al Destinației Turistice – OMDT), atragerea unui număr cât mai mare de turiști 

și vizitatori ai zonei turistice Uricani, toate acestea ducând la creșterea activității turistice în 

orașul Uricani și dezvoltând un turism sustenabil conceput pentru a administra toate resursele, 

astfel încât necesitățile economice, sociale și estetice să fie satisfăcute, menținându-se în 

același timp integritatea culturală, procesele ecologice esențiale, diversitatea 

biologică și sistemele de susținere a vieții 

Pentru acest scenariu, Primăria Uricani a stabilit că este  necesar o Strategie de 

dezvoltare turistică în orașul Uricani pentru a pune bazele implementării unei abordări 

durabile a dezvoltării turismului din acest colț de țară. Acest plan al dezvoltării turismului 

cuprinde o perioadă de 7 de ani, până în 2027. Concret, el cuprinde un program de acțiune 

având ca obiectiv imediat formularea unui cadru general al politicilor pentru dezvoltarea şi 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismul_sustenabil&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Resurse&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Integritate
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Diversitate_biologic%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Diversitate_biologic%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sisteme_de_sus%C8%9Binere_a_vie%C8%9Bii&action=edit&redlink=1
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managementul durabil al turismului în ceea ce priveşte resursele naturale şi culturale şi 

prezentarea acestui obiectiv în forma unei Strategii de dezvoltăre a turismului pe termen lung.  

Acestă strategie va reprezinta  strategie de dezvoltare include diferite planuri şi acțiuni, 

descrise în aşa fel încât să optimizeze contribuția sectorului turistic la economia locală și 

zonală, pentru că nu putem vorbi doar de orașul Uricani fără a preciza zona în care acesta se 

află, Depresiunea Petroșani – Valea Jiului, și fără a anticipa că populația va beneficia din 

dezvoltarea turismului, prin:   

 Creşterea numărului de turiști; 

 Aducerea economiei în orașul Uricani la un nivel superior; 

 Creşterea calității vieții; 

 Creşterea şi încurajarea investițiilor în toate domeniile adiacente ale turismului; 

 Stimularea creării de locuri de muncă; 

 Stimularea dezvoltării locale; 

 Consolidarea sporirii şi păstrării patrimoniului cultural; 

 Contribuția la dezvoltarea şi conservarea resurselor materiale şi naturale din localitate; 

 Distribuirea beneficiilor turismului din orașul Uricani în toate localitățile din Valea 

Jiului. 

II.  Dezvoltarea Strategiei de dezvoltare turistică a orașului Uricani 

  Primarul orașului Uricani, Dănuț Buhăescu,  a decis întocmirea Strategiei de 

dezvoltare turistică a orașului Uricani ca necesitate, orașul urmând ca în scurt timp să devină 

destinație turistică și stațiune turistică de interes local. 

În afara muncii de cercetare la birou, vor fi efectuate deplasări în teritoriul 

administrativ al localității Uricani şi vor fi purtate discuții cu localnicii și reprezentanți ai 

sectorului privat cu activități în turism, cu speranța că contribuția lor şi punctele de vedere 

exprimate vor fost inestimabile.  

 III.  Mulțumiri  

 Vă mulțumim tuturor celor implicați, dar şi populației orașului Uricani care are încredere în 

noi și sperăm ca munca noastră să fie benefică. 
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A. Analiza situației  

  

Mediul montan ca generator de activităţi alternative la minerit conţine necesarul 

capacităţilor generatoare de factori propice dezvoltării durabile a Văii Jiului, cuprinde 

oportunităţile pe care mediul montan, în contextul dezvoltării durabile, le oferă, factorii 

componenţi ai acestuia, ce prezintă complexitate medie, cu structură şi valoare pentru turism, 

împletitura dintre aceştia şi potenţialul cultural-istoric, aspectele şi contrastele peisagistice 

variate şi atractive ale culmilor muntoase ce au la bază văi brăzdate de pârâuri interesante şi 

cu posibilităţi de agrement, reţeaua densă de căi de comunicaţii ce permite accesul la toate 

obiectivele de interes precum şi la centrele turistice. Acestea, pe lângă covorul vegetal bogat 

în flora necesară susţinerii activităţilor propuse recomandă mediul montan din arealul Văii 

Jiului ca un bun absorbant al forţei de muncă disponibilizate din minerit, şi nu numai, precum 

şi o armă în lupta contra şomajului. 

În analiza situației actuale a turismului din orașul Uricani, nu se consideră necesară 

enumerarea detaliată a gamei impresionante de bogății naturale, geografice, de mediu, de 

patrimoniu şi etnografice ale destinației. Toate acestea sunt bine documentate în ”Monografia 

turistică a orașului Uricani” realizată de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică 

Uricani în colaborare cu Primăria orașului Uricani unde am adoptat o abordare pragmatică, 

concentrându-ne pe elementele cheie care îşi aduc contribuția în sectorul turismului. Această 

analiză încearcă să identifice în ce situație se află turismul în momentul de față şi să 

evidențieze punctele slabe care trebuie rezolvate şi oportunitățile care trebuie valorificate. 

 Generalități 

 Orașul Uricani este situat în partea de sud-vest a Depresiunii Petroşani, județul 

Hunedoara, la poalele versanților sudici ai munților Retezat şi a versanților 

nordici ai munților Vâlcan; 

 În anul 1964, comuna Uricani devine orașul Uricani prin Decretul 798 din 17 

Decembrie 1964 privind modificarea anexei la Legea nr. 3/1960 pentru 

îmbunătațirea împărțirii administrative a teritoriului Republicii Populare 
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Române publicat în Monitorul Oficial al României și intrat în vigoare la data 

de 18 Decembrie 1964;  

 Coordonatele geografice ale acestui teritoriu sunt: - meridianul de 23°25' 

longitudine estică şi paralela de 45°45' latitudine nordică faţă de meridianul 

Greenwich;  

 Este străbătut de la Vest spre Est de Jiul de Vest, râu ce în trecut purta numele 

de Jiul Românesc; 

 Are o altitudine de 650 – 750 m deasupra nivelului Mării Negre; 

 Se situează în primele 10 orașe ale Românie cu sufrafață teritorială ocupată –  

25.141 ha;  

 Stema orașului:  

 

Stema orașului Uricani, se compune dintr-un scut tripartit, în furcă răsturnată. În 

primul cartier, pe albastru, se profilează un baraj, de argint, cu lacul de acumulare. În al doilea 

cartier, pe fond de aur, o lampă de miner neagră. În ultimul cartier, pe câmp roșu, este 

reprezentat un cap de cerb, de aur, având între coarne o floare-de-colț (floarea-reginei), de 

argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, formată din trei turnuri crenelate. 

Semnificația elementelor însumate: 
- barajul și apa simbolizează bogăția hidrografică și turistică a zonei; 
- lampa de miner relevă tradiția activității de minerit; 
- capul de cerb și floarea amintesc bogăția faunei și a florei din zona alpină a 

localității; 
- coroana murală este un însemn specific care atestă faptul că așezarea este oraș. 

 Cod poștal 336100; 

 Brandul turistic al orașului Uricani (înregistrat la OSIM); 
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 Face parte din cadrul Carpaţilor Meridionali, ramura sudică, orașul Uricani 

fiind situat în vestul  ”Depresiunii tectono – erozive Valea Jiului sau 

Petroşani”; 

 Localitatea este dominată de culmile montane ale munților Tulișa, Retezat şi  

Vâlcan, cu o deschidere largă spre est şi tot mai îngustă spre vest (spre masivul 

Retezat și Creasta Oslea din munții Vâlcan); 

 Oraşul Uricani are în subordine administrativă două localităţi: satul Câmpu lui 

Neag (atestat documentar din 1493) şi satul Valea de Brazi; 

 Fus orar : UTC +2 ; 

 

Hartă potențial turistic localitatea Uricani (Sursa: http://cnipturicani.ro/harti-interactive/) 

http://cnipturicani.ro/harti-interactive/
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Estimări privind capacitățile de cazare în 2019  

Adaptându-se solicitărilor turiștilor, în ultima perioadă apar noi structuri de primire 

turistice ajungând să funcționeze în anul 2019 în orașul Uricani 26 unități cu o capacitate de 

543 de locuri de cazare. Trebuie menționat că în aceste date nu sunt cuprinse structurile de 

primire turistică cu funcțiuni de cazare cu o capacitate mai mică de 5 locuri și nici locurile de 

cazare puse de localnicii din mediul rural turiștilor, ca urmare a solicitări venite de la aceștia.  

Orașul Uricani este una din cele 6 localități ale Depresiunii Petroșani, și anume: 

Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan și Lupeni ce alcătuiesc ”Ținutul  momârlanilor”. 

Motivațiile turiștilor de a petrece o vacanță în orașul Uricani sunt diverse:  

 odihnă și relaxare; 

 aventură; 

 sport prin mișcare; 

 descoperirea de locuri noi; 

 manifestări culturale și sportive; 

 mediu natural sănătos; 

 biodiversitate; 

 activități sportive și competiții ; 

 pescuit și vânătoare, etc.  

 

Atracțiile turistice și utilizarea acestora 

1. Atracții naturale   

1.1. Parcuri şi rezervații naturale   

  

În orașul Uricani există două categorii principale de zone protejate: 

 Parcul Național Retezat; 

 Rezervațiile naturale.   

 

Parcul Național Retezat 

Munţii Retezat, cu înălţimi semeţe şi lacuri neasemuite în frumuseţe, reprezintă pentru 

toate categoriile de turişti, cele mai ispititoare ţinuturi muntoase din Carpaţii Meridionali. 
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Iubitorii de munte găsesc în Retezat peisaje degajate pe spaţii largi, străjuite de vârfuri înalte 

acoperite cu lespezi, văi prelungi larg răsfrânte cu căldări glaciare în care sclipesc lacuri 

liniştite. Pe teritoriul acestor munţi este delimitat Parcul Naţional Retezat şi în cadrul lui 

Rezervaţia ştiinţifică Gemenele, în felul acesta comorile frumuseţilor naturii: faună, floră, 

peisaj etc. sunt protejate prin lege.  

Mărginiţi la nord şi la sud de depresiuni joase (Haţegului, 300-400 m alt. şi Petroşani 

la 615-850 m alt.), Munţii Retezat se ridică cu pante viguroase, împădurite până la 1600-1700 

m, continuate mai sus, la peste 2000 m, cu piscuri şi custuri stâncoase, vizibile de la mari 

distanţe. Cea mai frumoasă privelişte asupra acestor munţi se desfăşoară spre nord, între 

vârfurile piramidale distingându-se vârful Retezat – care a împrumutat numele întregului 

masiv – cu creştetul său curmat brusc ca de o lovitură de paloş. Locul din care Retezatul se 

înfăţişează cel mai bine privirilor este cetatea de pe dealul Orlea, lângă Subcetate. Dinspre sud 

masivul poate fi observat bine de pe Vf. Şigleul Mare, Arcanul şi mai ales din Oslea, toate 

situate pe culmea Munţilor Vâlcan. 

Parcul Național Retezatul este un vast muzeu de istorie naturală, un nesecat izvor de 

cercetări, o imensă vitrină geografică, o grădină botanică naturală, un mic univers cu legile lui 

de piatră; de aici rezultă şi interes turistic pe care-l prezintă masivul. 

Natura a creat în milioane de ani minunatele forme de relief ale Retezatului şi le-a 

împodobit în cursul mileniilor cu variatele culori ale covorului vegetal, ţesut din gingaşele 

firişoare ale speciilor ierboase şi din impresionantele exemplare falnice de copaci. Geniul 

omenesc dornic de a cunoaşte secretele naturii, în ultimii 150 de ani a descoperit multe 

fenomene ale lumii vegetale şi animale şi unele procese interesante de evoluţie, caracteristice 

pentru Retezat. 

Parcul Naţional Retezat este renumit prin diversitatea floristică, adăpostind 

aproape 1190 specii de plante superioare din cele peste 3450 cunoscute în Romania. Existenţa 

aici a mai bine de o treime din flora României este unul din motivele pentru care a fost 

declarat Parc Naţional. La acestea se adaugă un număr aproximativ egal de specii inferioare.  

Din aceste motive interesul botaniştilor pentru flora Retezatului începe destul de 

devreme, în a doua jumătate a secolului XVIII.  

Parcul National Retezat, datorită habitatelor sale foarte diverse, naturale, sau puţin 

modificate de intervenţia umană, adăposteşte o faună deosebit de bogată atât în ceea ce 
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priveşte numărul de specii cât şi în numărul mare de exemplare care alcătuiesc populaţiile 

acestor specii. 

 
Munții Retezat. Parcul Național Retezat. Lacul Bucura. Foto: CNIPT Uricani 

Conform OUG 57/2007, 22 dintre speciile de mamifere din Retezat necesită o 

protecţie strictă, 9 dintre ele fiind cuprinse şi în anexa III a legii, iar 13 sunt specii animale de 

interes comunitar ale căror prelevare din natura si exploatare fac obiectul masurilor de 

management, aparţinând anexei 5 a legii. În OM 776/2007 (SCI) sunt listate 10 specii de 

mamifere. Diversitatea mare a faunei din Parcul Naţional Retezat se corelează cu existenţa 

unor habitate naturale puţin afectate de activitatea umană. 

Rezervațiile naturale și ariile protejate prezintă o diversitate a florei şi faunei, multe 

din care sunt unice şi sunt pe cale de dispariție. Deşi protejarea şi conservarea acestor arii 

reprezintă un obiectiv principal al administratorilor, ariile protejate reprezintă o resursă 

majoră pentru turism. Activitățile pot varia de la vânătoare, pescuit şi drumeții montane până 

la plimbări de agrement şi sporturi de iarnă. Există un potențial considerabil de creştere a 

numărului de vizitatori în anumite părți ale ariilor protejate. 

Rezervația naturală Peștera Zeicului 

Peștera Zeicului se află în Munții Retezat, Județul Hunedoara, pe râul Jiul de Vest, în 

apropiere de localitatea Câmpu lui Neag, la altitudinea de 1260 m. 

Peștera Zeicului, situată pe teritoriul Parcului National Retezat, a fost 

declarată rezervație naturală speologică de categoria a III-a deoarece prezintă o mare varietate 

de formațiuni stalagmitice și un bogat material paleontologic.  

Peștera a fost inclusă în Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate Publicat în Monitorul 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Retezat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Jiul_de_Vest
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpu_lui_Neag,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Na%C8%9Bional_Retezat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezerva%C8%9Bie_natural%C4%83
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Oficial al României nr. 152 din 12 aprilie 2000, în Anexa Nr. I - Zone naturale protejate de 

interes național și monumente ale naturii, la nr. crt. 2.496, cu suprafața de 1 ha.  

 

Peștera Zeicului. Foto: TurismLanr.ro 

Peștera Zeicului era cunoscută în prima ei porțiune, de localnici, ca loc de adăpost 

pentru turme. Se spune că ea a slujit și ca ascunzătoare pentru haiducii lui Zeicu, fapt întărit 

prin descoperirea în peșteră a unor flinte ruginite. 

Rezervația naturală Peștera cu corali 

Se află în Munții Vâlcan, județul Hunedoara, la o distanță de 12 km de 

localitatea Câmpu lui Neag. se află pe Valea Scorotei. Din dreptul confluenței Jiului de 

Vest cu râul Scorota se urcă pe versantul drept al Jiului, printr-o zonă de tufișuri dese și 

copaci izolați ce acoperă versantul culmii Cioaca. Diferența de nivel este de 110 m. 

Altitudinea absolută este de 1000 m. 

Peștera este una liniară, fosilă și descendentă cu o lungime de 83 m. Intrarea oferă acces 

într-o galerie înaltă de 2–4 m, cu lățimi de 5–8 m. Aceasta se îngustează la 1 m într-un punct 

numit Altarul. Planșeul este acoperit cu blocuri desprinse din tavanul peșterii. 

După ce se parcurg 50 m se coboară o săritoare de 5 m. La baza acesteia începe Sala 

cu Coralite cu o înălțime de 5–7 m și o lungime de 30 m. Condițiile prezente în peșteră au fost 

ideale pentru dezvoltarea coralitelor și clusteritelor. Acestea au forme și culori diferite, ce 

variază de la alb translucid la roșu-maron. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Haiduc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_V%C3%A2lcan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpu_lui_Neag,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jiul_de_Vest
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jiul_de_Vest
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Scorota
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Peștera cu corali. Foto: Savu Emilian 

Deși a fost distrusă în mare parte de vizitatori, rezervația prezintă multe urme ale 

numeroaselor concrețiuni (clusterite, stalactite, draperii și cruste). 

Peștera este închisă cu o poartă metalică, accesul fiind interzis datorită statutului de 

rezervație naturală. 

Activități şi atracții curente şi propuse oferite în parcurile şi rezervațiile naturale 

 Sunt prevăzute o gamă largă de activități în ariile protejate, fie de către administratori 

fie de către operatorii comerciali. Acestea sunt indicate mai jos, precum şi potențialul de 

activități suplimentare identificate. 
Denumirea 

parcului sau a 
ariei protejate Alpinism Cicloturism Speologie 

Trasee 
montane 

Trasee 
tematice Schi 

Mountain 
Bike 

Wildlife 
Photohunting 

Parcul 
Național 
Retezat X X X X X X X X 

Rezervația 
Naturală 
Peștera 
Zeicului     X    P     X 

Rezervația 
Naturală     X    P     X 
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Peștera cu 
Corali 

X - existent 
        P - propus 
         

În calitate de puncte de atracție turistică, peşterile reprezintă pentru vizitatori o 

variație, experiența acestora putând fi foarte bine dominată de clădiri de interes istoric şi 

muzee.  

Există peste  500 de peşteri pe teritoriul administrativ al orașului Uricani. Trei dintre 

acestea au fost închise pentru accesul vizitatorilor, două fiind rezervații naturale, iar a treia 

captare de apă potabilă. Restul până la 500 au lungimi diferite, începând de la 10 m și pâmă la 

4800 m, iar în mare parte au grade ridicate de dificultate, în zonă existând peste 100 de avene. 

În orașul Uricani există un Centru Național de Informare și Promovare Turistică ce 

oferă informații turiștilor și vizitatorilor despre ariile protejate. De asemenea, în satul Câmpu 

lui Neag își desfășoară activitatea Centrul zonal Salvamont Valea Jiului care are printre 

atribuții și informarea turiștilor despre potențialul turistic al zonei, iar la refugiul Salvamont 

Buta, din Parcul Național Retezat, în perioada de vară informarea se realizeză de către 

Salvamont Uricani.  

Prin urmare, chiar dacă pe teritoriul administrativ al Orașului Uricani există trei puncte 

de informare, numărul vizitatorilor poate fi doar estimat.  

Romsilva, reprezentată prin Ocolul silvic Lupeni consideră că nu există probleme 

legate de capacitatea de primire a vizitatorilor în zonele care se află în administrarea lor şi că 

există locuri suficiente pentru creşterea controlată fără a pune în pericol mediul.  

 Punct informare Nr. Vizitatori anual Program 

1 Centrul Național de Informare și 

Promovare Turistică Uricani 

< 5000 9 -17 

2 Baza zonală Salvamont Valea Jiului < 5000 Permanent 

3 Refugiu Salvamont Buta < 500 Lunile iunie 

- septembrie 

 

1.2. Apele 

Râul Jiul de Vest (numit în trecut și Râul Jiul Românesc) este un curs de apă, unul 

din cele două brațe care formează Râul Jiu. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Jiu
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Jiul de Vest izvorăște din Retezatul Mic în Valea Soarbele, din apropierea Pasului Jiu-

Cerna care separă bazinul Râul Jiu de cel al Cernei. Cursul superior al râului este cunoscut și 

sub denumirea de Râul Câmpușelu. 

Râul curge paralel cu creasta de sud a Munților Retezat și creasta principală de nord a 

Munților Vâlcan, până la confluența cu Jiul de Est. 

Spre aval Jiul de Vest urmărește liniile tectonice longitudinale care încadrează fundul 

depresiunii Petroșani ca o continuare concordantă cu Valea Cernei, având o suprafața a 

bazinului de 534 km2, o altitudine de 1.134 m si o pantă medie de 35,3 %. Jiul de Vest după 

un parcurs de 51,4 km se unește cu Jiul de Est la Iscroni. 

Debitul mediu la confluența Jiului de Vest este de 11,5 m3/s și este un paradis acvatic 

pentru iubitorii de rafting, hidrospeed sau snorkeling pe cureții apelor de munte. 

 

1.3. Cascadele 

Țara noastră este bogată în atracții turistice deosebite, printre aceastea se numără și 

cascadele, iar zona piemontană a orașului Uricani este străbătută de cursuri de apă ce au săpat 

în roca sedimentară formând saritori de diferite înălțimi prin care apă în căderea ei năvalnică 

ne prezintă superbe cascade. Cele mai frumoase cascade din orașul Uricani pot fi puncte de 

atracție preferate de turiști, iar în rândurile ce urmează voi descrie cascadele cu o înâlțime mai 

mare de 5 metri. 

Cascada Bulz se află situată pe pârâul Bulzu la aproximativ 2,5 km de DN 66A. Este o 

cascadă cu o înălțime mică (aproximativ 6 m), dar foarte frumoasă mai ales primăvara când 

debitul pârâului crește datorită topirii zăpezii. 

Cascada Sterminos ușor de localizat (aproximativ 2 km, 40 min de la DN 66A) 

datorită faptului că se află lângă drumul forestier ce străbate valea pârâului Sterminos. Are o 

înălțime de 12 m și un debit constant, pârâul adunându-și apele din căldarea periglagiară 

Cracii Sterminosului. 

Cascada Valomir se află la o distanță de 3 km de orașul Uricani, pe pârâul cu acelaș 

nume. Este o cascadă de dimensiuni mici, 5 – 6 m, ce poate fi admirată din drumul forestier, 

de la o înălțime de 50 – 60 m, accesul spre aceasta nefiind recomandat. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Jiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Cerna,_Dun%C4%83re
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Jiul_de_Est
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iscroni
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Cascada Sterminos. Foto Sorin Inel 

Cascada Androni se află situată în zona Firizoni a satului Valea de Brazi. Este o 

cădere de apă mică ce se află situată la o distanță de 100 m de DN 66A. 

 
Cascada Androni. Foto: Sorin Inel 
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Cascada Firizoni se află în satul Valea de Brazi, zona Firizoni, și este ușor accesibilă, 

ușor vizitabilă. Accesul se realizeză prin cheile Firizoni, chei scurte și închise ca un amfiteatru 

(aproximativ 50m de cărare de la DN 66A). Are o înălțime de 12 m și o cădere spectaculoasă 

de apă, mai ales că la jumătate apa este împrăștiată de o brână și dispersată în formă de 

evantai. Se recomandă vizitarea cascadei în perioada topirii zăpezilor și după ploi. 

 

 
Cascada Firizoni. Foto: Sorin Inel 

Cascada Toplița este o cădere de apă aflată pe pârâul Toplița, la 500m de vărsarea 

pârâului in Jiul de Vest. Accesul se realizează doar pe firul apei. 

Două cascade, inundate de vegetație, se află localizate chiar la vărsarea în râul Jiul de 

Vest în zonele Piatra Tăiată și Tecșa (între Toplița și podul de la Valea de Pești). Nu sunt 

cunoscute datorită vegetației bogate ce le acoperă, a faptului că sunt localizate chiar pe malul 

Jiului de Vest ceea ce le face greu vizitabile,  a debitului mic al pârâurilor și a localizării: fiind 

situate peste Jiu, amonte pe malul stâng. Pot fi văzute, de la mică distanță, primăvara până 

înverzește vegetația. Sunt cunoscute cu numele de Cascada Haiducilor – 16 m și Cascada de 

la Tecșa – 12 m. 
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Cascadele Tecșa și Haiducilor. Foto: Sorin Inel 

Cascada Lăzăru se află în munții Retezat, pe pârâul cu acelaș nume. Accesul se face 

pe drumul forestier ce duce spre cabana Buta, după 2 km se urmează drumul forestier ce 

continuă dealungul pârâului Lazărul, le trece peste un podeț de beton, loc unde sunt două 

indicatoare ce îndrumă turiștii spre cascada Lazărul și cascadele din Valea Mării, din acest 

punct se mai înaintează circa 2 km, iar prin vegetația bogată se ajunge la Cascada Lazăru. 

Pentru Cascadele din Valea Mării se urmează acelaș traseu, doar că la intersecția 

părăului Lazăru cu pârâul Valea Mării se urmează traseul din stânga. Aproape imediat acesta 

intră în cheile dezvoltate în granit de către pârâul Mării, loc de unde încep un număr de 6 

cascade cu înălțimi de la 6 m (prima) și până la 34 m (ultima). Pe traseu ce trece pe lângă cele 

6 cascade se poate vedea și Sfinxul din Valea Mării. Lungimea traseului este de 600 m, este 

ușor de vizitat, iar porțiunea de chei cu cascade mai este cunoscută și sub numele de 

Canioniul Mării. 

 
Cascada Valea Mării. Foto: Sorin Inel 
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1.4. Zona piemontană și Formele geomorfologice  

Modelarea prezentă a reliefului se realizează continuu sau intermitent sub acţiunea 

agenţilor modelatori, constituindu-se într-un sistem natural deschis ce determină dinamica şi 

modificarea peisajului geomorfologic. Vântul, ploile, procesul îngheţ – dezgheţ, curgerea apei 

sau a gheţarilor au ca rezultate eroziunea diferenţială şi formele reziduale gravitaţionale: ace, 

babe, sfincşi, poduri naturale. Totodată, aceste formaţiuni sunt surse de legende, sau au aprins 

imaginaţia amatorilor de supranatural şi de pseudoistorie, dar aceste stânci nu sunt decât un 

produs al naturii, rezultat al unei geomorfologii de milenii. 

Zona piemontană a oraşului Uricani este plină de surprize, iar printre urme ale locuiri 

de milenii găsim pe o distanță de 8 kilometri mai multe babe răsfirate pe culmile piemontului 

fragmentat de cursurile de apă ce alimentează râul  Jiului de Vest.  

 
Baba din culmea Pârâului Buhii. Foto: Sorin Inel 

 

Majoritatea sunt pe proprietățile localnicilor (momârlanii), iar datorită vegetației 

abundente sunt greu de localizat și văzut. Aceste formațiuni stâncoase (babe), se pot observa 

în perioada de iarnă chiar de la intrarea în orașul Uricani, pe culmea dintre pârâul Valea Vacii 

și Beca,  pe dealul Barbonarilor (Mailat), pe culmea de la Bulzu, culmea din dreapta 

Sterminosului, Claia lui Preda din mijlocul Jiului (în orașui Uricani), pe culmea din dreapta 

pârâului Buhii, deasupra cheilor Furului și a cheilor Firizoni. Din păcate a doua babă din Jiul 

de Vest datorită viiturilor din anii 2016 – 2018 și a eroziunii apei, s-a dărâmat. 
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Claia lui Preda. Foto: Sorin Inel 

 

La fel de greu vizibil este și sfinxul din Firizoni, ce poate fi văzut tot timpul anului 

doar din capul podului ce trece peste râul Jiul de Vest. Al doilea sfinx se află la altitudinea de 

2.100 m la Piatra Sturului, pe granița ce desparte orașul Uricani de județul Caraș - Severin și 

poate fi văzut chiar din traseul ce se îndreaptă spre stațiunea Băile Herculane. Sunt niște 

formațiuni stâncoase ce seamănă cu capul unui om ce parcă stau și păzesc natura. 

       
Sfinxul din Firizoni. Foto: Sorin Inel                                          Sfinxul din Sturu. Foto: Dorodics Robi 

 

O altă formațiune destul de impresionantă este capul de acvilă de la Lacul de la 

Câmpu lui Neag, un sfinx cu forma unui cap de acvilă. Se poate observa tot timpul anului, 

indiferent de sezon, fiind ușor de localizat în partea de Nord a lacului. 



 

20 

 

 
Acvila de la Câmpu lui Neag. Foto: Dorodics Robi 

În Retezatul Mic, recunoscut pentru masivitatea calcarelor, curgerea ghețarilor și a 

apei ce a modelat peisajul montan carstic ne oferă spre vizitare câteva poduri naturale. Cel 

mai cunoscut este Podul natural din Dâlma Ciocanelor sau portalul din Scocul Urzicarului, 

așa cum mai este cunoscut. Tot în această zonă pe alte văi, ca urmare a procesului de eroziune 

a apei asupra calcarului se mai găsesc 4 poduri naturale dar de dimensiuni mult mai mici, 

nefiind accesibile vizitării. Vizitarea Podului din Dâlma Ciocanelor este recomandată 

turiștilor doar cu ghid, datorită faptului că traseul este plin de săritori, este necesară utilizarea 

unor corzi de alpinism și datorită amplasării pe un traseu  nemarcat al parcului Național 

Retezat. 

   
Podurile naturale din Scocul Urzicarului. 

Impresionante sunt imaginile create de lumină, umiditate și vegetație pe pereții mari 

de stâncă, pe care putem observa chipuri umane imense. Locului li se zic Chipurile urieșilor, 

iar cele mai cunoscute sunt Chipul din Valea Mării (cunoscut și ca Sfinxul din Valea Mării 
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sau Chipul Lui Zamolxes, după unele hărți), dar și chipurile urieșilor din pârâul Buhii, cel din  

Cheile Scocului, cel Gârbovu și cel de la intrare din Valea Boului. 

    
Chipul Uriașului din Valea Mării. Foto: Sorin Inel Chipul Uriașului din Valea Boului. Foto Daniel Roșca 

 

1.5. Vegetația și fauna 

Flora ocrotită din zona Uricani este reprezentată de 1.040 de specii de plante, speciile 

lemnoase fiind incluse în areale protejate sau declarate monumente ale naturii. 

Retezatul este renumit şi pentru bogaţia florilor lui multicolore: primula cu flori 

liliachii şi purpurii, ghinţura albastră sau galbenă, călţunul-doamnei sau cerentelul, nu-mă-uita 

ş.a. Se întâlnesc şi plante rare, unele ocrotite prin lege, cum ar fi: floarea de colţ 

(Leontopodium alpinum), papucul-doamnei, sângele-voinicului, etc.  

Grija faţă de floră şi faună – unele dintre ele considerate monumente ale naturii – au 

dus la crearea Parcului National Retezat din masivul cu acelasi nume (cu o suprafaţă de 

13.000 ha). Înăuntrul lui aceste ,,bijuterii ale naturii” sunt ocrotite de lege, iar exploatările 

forestiere, păşunatul, vânatul şi pescuitul sunt interzise. 

În jurul localităţii predomină, atât pe versanţii sudici cât şi pe cei nordici pădurile de 

fag, care în unele locuri, vegetează cu alte specii lemnoase: bradul, molidul, pinul, lariţa, 

paltinul de munte, frasinul, carpenul, mesteacănul ce formează pâlcuri mai întinse în partea 

inferioară a pădurii de fag. 

În făgete şi în zona piemontană sunt întâlniţi numeroşi arbuşti: cununiţa, caprifoiul, 

alunul, socul, păducelul şi diferite specii de mur. În zonele defrişate prin tăieri se instalează 

zmeurişul, iar în poiene şi liziera pădurii se găsesc zone întinse de merişor şi afin. 

Şi lumea plantelor inferioare au o bună reprezentare astfel: pe scoarţa fagilor întâlnim 

licheni de genurile Parnelia şi Lecanora, muşchii formează adevărate covoare, iar ferigile 
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bordeiază pâraiele de munte. Ciupercile cum ar fi: bureţii de fag, pitoanca, iuţari, crăiţele, 

gălbiorii, ghebele şi altele îi determină pe orăşeni să părăsească oraşul în căutarea lor. 

Specific pădurilor de munte sunt: cocoşul de munte, ierunca, găinuşa de munte, mierla 

gulerată, sturzul de piatră, ciocănitoarea neagră, corbul, cerbul, râsul, ursul brun, jderul de 

pădure. Au mai fost semnalate exemplare de bufniţă. Dintre răpitoarele de zi amintim gaia 

roşie şi specii de ulii de genul Accipiter. În afara speciilor amintite mai semnalăm prezenţa 

următoarelor specii: bursucul, lupul, vulpea, pisica sălbatică, dihorul, nevăstuica, mistreţul, 

veveriţa, şoarecele de pădure, iepurele, specii de lilieci şi ariciul. 

Fauna ocrotită este reprezentată prin 19 specii, respectiv: ursul, lupul, vulpea, 

mistreţul, capra neagră, râsul, pisica sălbatică, cerbul, căpriorul, veveriţa, iepurele comun, 

jderul de copac, vidra, viezurele, nevăstuica, hermina, şoarecele gulerat şi lupul. 

Mândria Retezatului o constituie populaţia de capre negre. Alte animale rare şi 

protejate de lege: lupul, râsul, acvila de munte (cea mai puternică pasăre răpitoare din ţară), 

cocoşul de munte. 

 

 

2. Patrimoniu Cultural    

  

2.2.1. Monumente istorice   

  

Orașul Uricani are nu are nici un obiectiv turistic inclus în patrimoniul mondial 

UNESCO, dar deține aproximativ 32% din Parcul Național Retezat acesta fiind declarat 

patrimoniu. 

De o importanță aparte sunt forme de locuire atestate în orașul Uricani sunt: 

 o așezare de epocă romană romană, înregistrată în Registrul Arheologic 

Național cu Cod RAN 87148.01; 

 mină de aur medievală,  înregistrată în Registrul Arheologic Național cu Cod 

RAN 87148.02. 

Fiind o chestiune destul de subiectivă ce ține de interesul și placul fiecăruia, orașul 

Uricani, fiind un oraș relativ tânăr nu se poate lăuda cu un număr mare de monumente de o 

semnificație aparte. Cele câteva monumente ale localități și o scurtă descriere sunt în tabelul 

următor: 
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Nr. 
Crt

. 

 

Denumire 

 

Amplasament 

 

Datare 

 

Descriere 

 

Sit. 
Juridică 

1  

Statuie 

Uricani, 
Str.Republicii 

 

1956 

Reprezentare a doi mineri în uniformă, 
aceasta fiind principala ocupaţie a 

locuitorilor începând cu 1890  odată cu 
concesionarea  terenurilor şi 

deschiderea primelor mine, atunci  
luând nastere o societate de mine si 

carbune cu numele de "Uricani - Valea 
Jiului", controlata de banca franceza 

Credit Lyonnais. 

 

Domeniul 
public 

 

2 

 

Statuie 

Uricani, 
Str.Republicii 

1956 Reprezentare a  2 momârlani în 
costume  populare, semn al respectării 
tradiţiilor bogate ale locuitorilor  chiar 

şi de către autorităţile comuniste 

 

Domeniul 
public 

3 Monument 
comemorativ 

Uricani, B-dul 
Muncii (în faţa 

Bl. 13) 

13.02.2008 Monument decorativ şi comemorativ – 
POARTĂ DE INTRARE ÎN PARCUL 

NAŢIONAL RETEZAT, monument 
realizat de Primăria Oraşului Uricani, 

având ca scop punerea în valoare a 
potenţialului zonei. Artă modernă 
amplasată în noul centru civic al 

oraşului 

 

Domeniul 
public 

4 Monument  Uricani  (în 
curtea actualei 

biserici 
ortodoxe) 

Aprox. 30 
ani 

Monument dedicat  eroilor din Uricani 
căzuţi în câmpul muncii în timpul 

exploziilor de la EM Uricani 

Domeniul 
privat 

(cimitir 
confesion

al) 

 

5 

Monumentul 
eroilor 

Uricani  (în 
curtea actualei 

biserici 
ortodoxe) 

 Monument dedicat eroilor din Uricani, 
pe locul fostei biserici unde în anul 

1788,  preotul Dan a fost decapitat de 
turcii adalăi, aceştia crezând ca a 

înghiţit bogăţiile bisericii. 

Domeniul 
privat 

(cimitir 
confesion

al) 

 

 

 

6 

Troiţă (cruce) Uricani  (în 
curtea actualei 

biserici 
ortodoxe) 

 

 

1986 

Singura cruce masivă din beton 
mozaicat, mutată de pe marginea 

drumului în curtea bisericii în anul 
1986, datorită presiunilor conuniste, 

aceasta fiind dedicată eroilor din 
Uricani şi celor care şi-au pierdut viaţa 
în accidente de muncă la mina Uricani 

Domeniul 
privat 

(cimitir 
confesion

al) 

 Biserica din   Intre anii 1968 - 1970 prin stradania 
preotului Bociat Lucian si a pastoritilor 

 



 

24 

 

 

7 

lemn  Uricani, vis-a-
vis de EM 
Uricani 

1968-1970 sai jertfeinici se construieste o noua 
biserica, pe locul celei vechi, de 

dimensiuni mult mai mari in care 
sătenii şi orăşenii,, să se poată ruga.. 

Domeniul 
privat 

(cimitir 
confesion

al) 
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Bust 

 

 

 

 

 

DN 66A, 
Câmpu lui 
Neag (zona 

Brădet) 

 

 

 

 

 

 

      1936 ? 

Despre satul Câmpu lui Neag, legenda 
spune că ar fi fost întemeiat de un 

haiduc celebru, pe nume Neagu, care s-
a ascuns de turci în munti. El ar fi 

marcat vatra viitorului sat, înfigând în 
pământ o piatra (un monolit) de vreo 2 
m lungime, care avea incrustată în ea 
doua filoane de cuart alb dispuse în 

forma de cruce.  
       Cert este faptul ca pe la 1850 

preotul din sat, Constantin Stanci, a 
gasit aceasta piatră prăvălită pe malul 

Jiului, a luat-o cu o sanie trasă de boi și 
a plantat-o în curtea casei sale, care de 
la 1890 şi până la 1936 a servit și de 

scoală sătească.  
       Piatra a stat înfiptă aici peste o sută 

de ani, după care, un descendent al 
familiei, calugărul Dănilă Berinde a 
montat-o împreuna cu alte relicve 

familiale în locul numit Brădet, de la 
intrarea în satul Câmpu lui Neag unde 
se poate vedea și astazi. Lângă această 
piatră troneaza busturile lui Traian și 

Decebal. 

 

 

 

 

 

Domeniul 
public 
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Monument 

DN 66A, 
Câmpul lui 
Neag (zona 

Brădet) 

 

1936 ? 

Cruce veche dedicată eroilor din satul 
Câmpu lui Neag, această localitate fiind 

o zonă de trecere  între Ţara 
Românească (Bâlta, Runcu, Tismana), 
Banat (Valea Cernei), Ţara Haţegului 

(Vf. Tulişa) 

Aşezată lângă relicvele familiei 
Berinde. 

 

Domeniul 
public 
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Troiţă piatră 

DN 66A, 
Câmpu lui 
Neag (zona 

Brădet) 

 

1913 

Madona de Lourdes – loc important de 
pelerinaj al credincioşilor greco-

catolici. Grotă instalată în anul 1913 de 
preotul Ştefan şi Maria Berinde şi 

restaurată de fiul lor, Ştefan Berinde. 

 

Domeniul 
public 

    Între 1987 şi 1989 statul hotărăşte 
demolarea a 39 de case din vatra 

satului, plus biserica şi şcoala, pentru 
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Troiţă lemn 

 

Centrul Civic 
Câmpu lui 

Neag) 

 

2003 

extragerea huilei în regim de carieră. 
Acesta este motivul pentru care 

locuitorii au hotărât să construiască o 
troiţa spre amintirea şi recunoaşterea 
comunei Câmpu lui Neag care a fost  

dărâmată abuziv de regimul comunist. 

 

Domeniul 
public 
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Troiţă (cruce) 

 

 

 

Vf. Tulişa 

 

Prima de 
lemn a fost 
montată la 

data de 

26 august 

 1937, a fost 
înlocuită cu 
una de metal 
în 1978, iar 
cea actuală, 
din mosaic 

în anul 2006  

Troiţa a fost ridicată cu mult timp în 
urmă ca un omagiu adus eroilor 

uricăneni care şi-au pierdut viaţa în 
Primul Război Mondial. Acesta este 

locul unde, în toamna anului 1916, s-au 
dat lupte crâncene, localitatea fiind de 
trei ori pierdută şi recucerită de către 
armata română. Monumentul a suferit 
modificări în decursul anilor datorită 

interperiilor. Menţionăm că este 
amplasată pe un traseu care duce  spre 

Masivul Retezat.Aici se desfăşoară 
ceremonii şi nedei ţărăneşti anual în 

ziua de Sf. Ilie. 

 

 

 

Domeniul 
privat 

13 Fântână DN 66A, 
Uricani 

Aprox. 40 
de ani  

Aşezat sub Borzii lui Vitan  (nobil 
haţegan) a fost numit IZVORUL DE 
CRISTAL fiind reabilitat de curând, 

captându-se firul de apă. 

Domeniul 
public 

 

14 

 

statuie 

 

DN 66A,  Buta 

    

2001 

Dac călare – statuia e aşezată în 
perimetrul pensiunii Retezat, într-un 
cadru natural încărcat de istorie, pe 
vechiul drum ce ducea spre Banat, 

drum fregventat des de trupele turceşti 
care veneau pentru a jefui gospodăriile 

Văii Jiului.  

 

Domeniul 
privat 
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Troiţă piatră 

 

 

DN 66A, 
Câmpu lui 
Neag (zona 

Brădet) 

       Troiţa reprezentându-l pe Domnul 
Isus Hristos a fost ridicată în memoria 
locuitorilor strămutaţi abuziv din 
vechea  locaţie care a fost transformată 
în carieră de suprafaţă, craterul rămas 
în urma ecologizării  fiind umplut cu 
apă şi transformat într-un loc de 
agrement. 

 

 

Domeniul 
privat 

 

2.2.2 Muzee şi galerii de artă  

Muzeele reprezintă o componentă semnificativă a punctelor de atracție frecventate de 

către vizitatori. În anul 2020 există în orașul Uricani 3 muzee și colecții private: 
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 Muzeul de etnografie și istorie locală ”Mesajul străbunilor” de la Școala gen. nr. 2; 

 Colecția privată de la ”Casa Amicii”; 

 Muzeul satului momârlănesc de la Câmpu lui Neag 

 Vernisajul de artă fotografică printată din foaierul Casei de Cultură Uricani (deschis 

tot anul). 

 Nu există date disponibile cu privire la procentul de vizitatori la aceste muzee. 

 

2.2.3. Localnicii, tradiții, obiceiuri, folclor 

Localnicii, tradiții, obiceiuri, folclor sunt cele mai inspiraționale motive în dezvoltarea 

turismului rural, un turism arhaic apreciat de turistul ce poate strabate în câteva zile  veacuri 

de istorie. 

Într-o comunitate, oamenii au moduri asemănătoare de a se îmbrăca, de a se hrăni, de 

a sărbători evenimente – acestea dând conţinut tradiţiilor şi obiceiurilor. Astfel, pe lângă 

obiceiurile şi tradiţiile legate de momentele importante din viaţa omului (naşterea, căsătoria, 

moartea), ne propunem să vă facem cunoscute şi pe cele proprii zonei Uricani, unde prin 

implicarea acestora, a localnicilor din mediul rural (momârlanii) se va dezvolta turismul rural. 

Obiceiurile fiecărei zone sunt date și respectate de oamenii locului în funcție de 

anotimpurile anului. 

Baştinaşilor li se spune momârlani, iar numele li se trage de la şocul pe care l-au avut 

cei care au ajuns aici la sfârşitul veacului trecut. O populaţie arhaică, cu obiceiuri şi tradiţii 

proprii. 

Mulţi dintre ei preferă şi acum să trăiască izolaţi pe culmile muntoase, într-un spaţiu 

fără vârstă, în condiţii comparabile cu cele ale vremurilor mitologice. Azi, momârlanii se 

amestecă printre cei veniţi după cărbunele din Bazinul Văii Jiului, dar rămân reprezentanţi ai 

unui neam uitat între timpuri.  

Unicitatea şi vechimea obiceiurilor locale, care evocă puternic rădăcinile dacice, par să 

fie cele care stau la baza denumirii băştinaşilor. Impresia ca ei ar fi urmaşii vechilor tarabostes 

este de-a dreptul şocanta, ipoteza fiind întărită de faptul că localnicii îşi dădeau jos căciulile 

cu fundul plat, căiţele, doar în cazul unei morţi, iar până în preajma celui de-al doilea război 

mondial intrau cu ele şi în biserică. O tradiţie a locului susţine ca deformarea termenului 

maghiar s-ar fi făcut şi cu o urmă de ironie, provocată de caracterul acestor oameni închistaţi 

în timpuri demult trecute. 
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2.2.4. Așezăminte culturale.  

În localitatea Uricani, instituția publică de cultură care desfășoară activități și în 

domeniul educației permanente, organizate în afara sistemului național de învățământ formal, 

dar în colaborare cu aceasta, având ca scop promovarea culturii și a tradițiilor este ”Casa de 

Cultură Uricani”. 

 
Casa de Cultură Uricani. Foto: Ciurea Ioan Cristian 

 

Casa de cultură Uricani se bucură de interesul constant al publicului fiind un exemplu 

de success pentru parteneriatul public – privat în domeniul culturii și a sportului unde sunt 

implicați voluntari din comunitatea locală. 

În cadrul activităților desfășurate la Casa de Cultură activează cursuri dinamice pentru 

copii și adulți, dar și un program cultural variat, captivant și complex, care are la bază 

conceptul de cultură în sens larg, păstrarea și perpetuarea tradițiilor locale și de asemenea, o 

bibliotecă ce oferă o gamă largă de publicații, ziare și reviste, precum și cărți pentru copii, 

adolescenți, literatură contemporană și de specialitate. 

La Casa de Cultură Uricani se desfășoară următoarele activități curente: dans modern, 

dans popular, cerc canto, cerc șah, table și tenis de masă, cerc teatru, ateliere pentru 

dezvoltarea creativității la copii, cerc fitness. De asemenea, are în dotare un teren de 

minifotbal amenajat pe structură artificială și cu iluminare nocturnă și o scenă în aer liber. 

Lunar, sunt organizate evenimente în sala de 250 de locuri, spectacole, vernisaje, piese 

de teatru pentru copii, spectacole de muzică, diferite festivaluri organizate de Primăria Uricani 
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sau de elevii de la Liceul Tehnologic Retezat Uricani, lansări de carte sau spectacole oferite 

de ansamblurile ”Floare de colț”, ”Românașii”, ”DanceStar” și ”Dance Kids Star” ce 

activează la Casa de Cultură din Uricani. De asemenea, au loc o serie de evenimente locale: 1 

Martie, 8 Martie – Ziua femei, Ziua Copilului, Balul Bobocilor, Hallowen, 1 Decembrie, 

Sărbătorile de iarnă. 

Cele mai importante evenimente conform Agendei Culturale a Casei de Cultură din 

Uricani, amintim: 

 Festivalul de interpretare ”Floare de Colț”; 

 Tradiții și meșteșuguri; 

 Balul bobocilor; 

 Balul de Hallowen; 

 Magia colindelor; 

 Uricani – Istorie, obiceiuri, folclor, tradiții (vernisaj anual de fotografie veche); 

și care se bucură de o largă participare. 

Unul din cele mai așteptate evenimente este ”Zilele orașului Uricani”, sărbătorite în 

fiecare an la sfârșitul lunii august, în ultimul week-end, când timp de 4 zile orașul Uricani este 

în sărbătoare. 

Alte evenimente culturale organizate de Primăria Uricani și Casa de Cultură Uricani 

sunt prea puțin cunoscutele nedei: 

 Nedeia de la Câmpu lui Neag; 

 Nedeia de la muntele Tulișa. 

 

2.2.5. Lăcașuri de cult – Patrimoniu religios 

Vizitarea lăcașelor de cult, a bisericilor și mânăstirilor este o formă în continuă 

dezvoltare a turismului, iar prin turismul ecumenic credincioșii pot vizita organizat lăcașele de 

cult. Chiar dacă în orașul Uricani numărul bisericilor este mic, acestea pot fi vizitate de către 

turiști, unde aceștia pot participa la slujbe sau alte evenimente. 

Cultele au privilegiul de a beneficia de un potențial turistic de excepție, cu o largă 

paletă de oferte menite a atrage, mai ales, turismul european. Pe lângă funcția de păstrare și 

conservare a patrimoniului au și îndatorirea de a face cunoscute publicului, prin modalități 

specific monahale, toate elementele care conferă unui obiect semnificația valorii sale. 
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Biserici    

Înălțarea Domnului Mailat 1870 

Adormirea Maicii domnului Uricani 2010 

Înălțarea domnului (Greco-Catolică) Uricani 2008 

Sfântu Gheorghe Valea de brazi 1937 

Sfinții Arhangheli Mihai și Gavrilă Câmpu lui Neag 1992 

Mânăstirea de la Câmpu lui neag Câmpu lui Neag 1995 

Schitul Pleșa Câmpu lui Neag 2015 

Reformată (Calvin) Uricani 2000 

Din Bulzu Uricani 1969 

Sursa: http://www.biserici.org  

Nu se cunoaşte numărul de vizitatori ai clădirilor religioase în cadrul circuitelor 

turistice sau a pelerinajelor la bisericile din orașul Uricani, dar numărul acestora este 

semnificativ. 

 

2. Produse turistice 

Turismul Montan 

Orașul Uricani cuprinde un procent mediu din numărul locurilor de cazare din 

Depresiune Petroșani – Valea Jiului. În anul 2019 existau în 26 spații cazare cu un număr de 

543 locuri, din care acreditate de către Ministerul Turismului doar 7, restul în curs de 

acreditare, ceea ce reprezintă sub 20% din spațiile de cazare ale Văii Jiului. Aceste spații de 

cazare sunt deschise tot timpul anului având un grad de ocupare de max 40%.  

Sezonul turistic cu cea mai mare pondere de turiști începe din luna Mai și până în luna 

Septembrie, cu un aflux maxin în lunile Iulie – August, în sezonul hivernal, în perioada 

sărbătorilor de iarnă și cu scurte perioade excedente în perioadele când sunt organizate 

evenimente sportive (Oslea RedBull Hiride, Retezat Intersport SkyRace, etc.). 

http://www.biserici.org/
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Majoritatea locurilor de cazare se află în zona Câmpu lui Neag, cel mai important 

punct de plecare în practicarea tuturor formelor de turism montan (pedestru, cicloturism, MB, 

alpinism, escaladă, speoturism, Jeep, ATV, etc).  

Prin amplasarea ei în Vestul Văii Jiului, la poalele a trei munți Retezat, Vâlcan și 

Retezatul Mic, această zonă turistică este o destinație  favorită, atât pentru turiștii români cât 

şi pentru turiştii străini, datorită faptului că este accesibilă auto și atractivă din punct de 

vedere al potențialului de care dispune. 

Lipsa zonelor amenajate cu utilități în practicarea sporturilor de iarnă (transporturi 

speciale – teleschi, telescaun, telegondolă) face din orașul Uricani o destinație turistică 

dedicată turiștilor ce își doresc petrecerea timpului liber într-un mediu natural sănătos, într-o 

zonă prea puțin cunoscută, un ținut ce așteaptă a fi descoperit pas cu pas. 

Prin lipsa acestor amenajamente în orașul Uricani, dar și prin existența echipelor 

Salvamont care patrulează zilnic în zona înaltă și nu numai, s-a dezvoltat practicarea schiului 

de tură, sport ce este practicat iarna în toată zona înaltă a orașului și în special pe versantul 

nordic al Crestei Oslea și versantul sudic al Retezatului Mic (Valea Soarbele – Paltina – 

Iorgovanu). 

Orașul Uricani este punctul de plecare a 6 trasee montane în munții Retezat și 6 

trasee turistice  montane în munții Vâlcan. Deşi necuantificabil din punct de vedere al 

numărului de excursionişti, traseele montane din orașul Uricani reprezintă un modalitate 

populară de distracție pentru români şi pentru unii vizitatori străini.      

Traseele pentru excursiile montane sunt realizate de autoritățile locale, iar eliberarea şi 

marcarea acestora se face cu asistența Salvamont. Acestea au lungimi diferite și pot fi 

parcurse în diferiți timpi: de la o oră până la o zi de mers. Totodată, Salvamont oferă 

informații în legătură cu dificultatea traseelor şi echipamentul de care au nevoie excursioniştii. 

De asemenea sunt amenajate 5 trasee turistice tematice și 6 trasee de cicloturism și 

Mountain Bike (ce însumează aproape 200 km). Având un bazin hidrologic dezvoltat, iar pe 

fiecare curs de apă existența drumurilor forestiere face ca acestea să fie exploatate de către 

cicloturiști, numărul total de kilometri putând lejer depășii 500 km de trasee de cicloturism. 

În orașul Uricani zonele de campare nu sunt foarte clar delimitate sau organizate, 

turiștii putând să se campeze ori unde doresc, atât timp cât nu încalcă propietățile private, nu 

deteriorează locul unde au campat, își evacuează deșeurile și nu aduc prejudicii naturii. 

Zonele cele mai populare pentru campare sunt: 
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 Cheile Valomir – zonă de campare destinată exclusiv cățărătorilor; 

 Valea de Brazi – zonă privată de campare, loc unde se organizeză mici tabere 

de corturi; 

 Cheile Valea de Brazi – zonă de campare destinată exclusiv speologilor; 

 Valea de pești – zona de lângă DN 66A – destinată campării d eweek end; 

 Arcanu – Peștera de gheață – zonă de campare situată pe Valea Arcanu; 

 Lacul Câmpu lui Neag – zonă de agrement; 

 Poiana Mare – zonă de agrement; 

 Valea Lazăru – zonă campare rulote; 

 Platoul Buta – lângă refugiul Salvamont – zonă campare pentru turiștii ce 

vizitează Parcul Național Retezat 

 Câmpul Mielului – zonă de agrement situată la poalele Retezatului Mic; 

 Câmpușel – zonă de campare lângă DN 66A; 

 Valea Iarului – Camping amenajat. 

Toate aceste trasee: turistice, cicloturistice, tematice sunt exploatate de către 

alergătorii montani, în zonă desfășurându-se mai multe competiții sportive pe aceată temă a 

maratoanelor montane. 

Având un potențial biospeologic imens prin existența în teritoriul administrativ al 

orașului Uricani a Retezatului Mic (Calcaros) și a intruziunilor calcaroase pe aproape fiecare 

curs de apă (în zona de legătura dintre piemont și cristalin) numărul peșterilor și avenelor se 

ridică la un număr destul de ridicat, peste 500 de bucăti de diferite lungimi (dar în mare parte 

de mici dimensiuni), majoritatea având un grad de dificultate ridicat.  

Fragmentarea piemontului de către cursurile de apă ale bazinului hidrografic a Jiului 

de Vest, au format numeroase chei, sfincși, babe și poduri naturale suspendate. Modelarea 

acestor pereți de către apă, vânt și gelivație de a lungul miilor de ani a făcut ca aceste 

minunate chei traversate de cursuri de apă să aibe numeroase cascade, mai mici sau mai mari, 

ce sunt vizitate anual de mii de turiști. Menționez cele mai importante cascade: Canionul și 

Cascadele din Valea Mării, Cascadele din Valea Lazăru, Cascada Firizoni, Cascada 

Sterminos, Cascada Valomir, Cascada Oproni și multe altele, unde au fost și create trasee 

turistice tematice. Canionul Valea Mării este și singurul loc unde se poate practica 

canyoningul în orașul Uricani, fiind un traseu cu o lungime de peste 500 m și care oferă 

parcurgerea a 5 cascade de diferite înâlțimi, cuprinse între 6 m și până la 34 m. 
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Pereții calcaroși cu înălțimi mai mari au fost amenajați cu trasee de alpinism și 

escaladă, în prezent existând în orașul Uricani un număr de 123 de trasee, acestea aflându-se 

în zone cunoscute pentru potențialul oferit cățărătorilor: Cheile Valomir – 75 de trasee, Cheile 

Jiului de Vest – 45 trasee, Cheile Vale de brazi – 6 trasee, Cheile Negrului – 2 trasee, Cheile 

Buții – 5 trasee. Traseele au fost amenajate cu diferite grade de dificultate pentru a putea fi 

parcurse de turiști în funcție de pregătirea fiecăruia, având grade de dificultate de la 3+ și până 

la 11- cu condiția să fie însoțiți de ghizi. 

Amplasarea sub influența maselor de aer mediteraneean, cu o circulație constatntă 

dinspre Sud-Vest, dar și a umidității accentuate a aerului, a dus la creșterea rapidă a pădurilor 

în zonele unde acestea au fost exploatate, rămânând în urma exploatărilor sute de kilometri de 

drumuri forestiere. Acestea sunt utilizate de către iubitorii mișcării în aer libe cu utileje 

mecanizate: ATV și Jeep, în orașul Uricani fiind mai multe echipe ce practică aceste sporturi. 

Cele două lacuri antropice, dar și cursul Jiului de Vest și a apelor cu debit mai mare 

din bazinul hidrografic al acestuia sunt recunoscute a fi paradisul pescarilor la păstrăv. 

Turismul cinegetic, pescuitul și vânătoarea  atrag un număr mic de turiști, dar capturile și 

trofeele, dar și poveștile vânătorești sau pescărești fac reclamă bună zonei. Cea mai mare 

parte a terenurilor de vânătoare este amplasată în zonele de şes ale țării – 9.067.519 ha.  

8.045.882 ha (37,2%) se află în zone de deal şi 4.490.523 ha (20,8%) în zone montane. 

Principalele specii de vânat din orașul Uricani sunt: ursul, capra neagră, căprioara, 

cerbul roşcat, iepurele, lupul, râsul, porcul mistreț, pisica sălbatică, ursul, vulpea, specii de 

păsări.   

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stabileşte cotele anuale de vânătoare 

pentru diferite specii de vânat. De asemenea, Romsilva determină taxele de trofeu pentru 

diferite specii. Unele din speciile de vânat sunt strict protejate, iar vânătoarea acestora este 

permisă doar cu aprobare specială.     

 Principalele căi de creştere a veniturilor din acest tip de turism sunt următoarele: 

 Prelungirea perioadelor de timp petrecute de vânători (creşterea valorii 

serviciilor turistice suplimentare prin extinderea duratei de şedere  şi 

diversificarea serviciilor); 

 Crearea şi promovarea a noi produse, de exemplu pescuitul sportiv al 

păstrăvilor în râurile montane; 
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 Crearea unor ferme pentru vânătoare în zone apărate (acest sistem poate salva 

speciile naturale de animale sălbatice) 

Există diferite tipuri de activități de echitație oferite în orașul Uricani – Buta Sat, 

serviciile fiind oferite de Pensiunea Retezat:  

 Şcola de echitație; 

 Plimbare cu caii; 

 Trasee plimbare cu caleașca sau căruța.  

Serviciile de echitație se adresează în principal turiștilor, dar și rezidenților locali şi 

oferă facilități de divertisment fiind o atracție pentru vizitatori, şi mai puțin pentru furnizorii 

de activități de vacanță. 

 

Turismul rural 

Pentru comunitatea din orașul Uricani, o mică societate din ce în ce mai urbanizată 

chemarea către mediul rural şi stilul de viață rural devine din ce in ce mai puternică. O 

categorie a locuitorilor oraşului Uricani, caută să achiziționeze suprafețe de pământ pentru a 

se întoarce la locurile de origine şi la modul de viață simplu al „vremurilor de altădată”, iar în 

parale să își dezvolte o mică afacere bazată pe produse și sevicii obținute într-un mediu 

natural sănătos și oferite turiștilor și vizitatorilor. Acestea reprezintă câteva din motivațiile 

care pot determinat o creştere a turismului rural în Uricani.  

Turişti acoperă un spectru larg de interese, de la: 

  ecoturist care este interesat de implicarea în protecția şi conservarea mediului; 

 agroturistul – interesat să experimenteze stilul de viață al gospodăriilor rurale;  

 turistul activ care se lasă atras de activitățile în aer liber;  

 până la interesele mai generale ale geoturistului care apreciază frumusețea 

peisajelor, cultura şi tradițiile rurale.   

Recunoaşterea faptului că cheltuielile turiştilor din zonele rurale au un impact 

economic semnificativ mai mare decât în oraşe şi că tradițiile rurale, meşteşugurile şi 

obiceiurile sunt în pericol de a dispărea ne poate oferii o nișă ce poate fi exploatată direct de 

către locuitorii din mediul rural (momârlanii) și indirect de către populația orașului Uricani. 

(Ex. Maramureșul istoric). 
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Chemarea zonelor rurale va atrage de asemenea un număr mare de firme mici şi de 

tour operatori, care combină dragostea acestora pentru stilul de viață rural cu o activitate 

comercială care permite de asemenea şi altora să participe.   

Ca urmare a acestor activități, sunt disponibile numeroase produse de turism rural şi 

oportunități turistice. Există însă o coerență redusă a ofertei de produse şi în general o lipsă a 

activităților publice aferente.   

Probabil că cel mai clar indicator al creşterii interesului pentru turismul rural este 

expansiunea pensiunilor turistice deoarece în decursul ultimilor ani ani numărul de locuri în 

pensiunile rurale din orașul Uricani a crescul foarte mult. 

Datele privind gradul de ocupare al unităților de cazare în general nu este disponibil, 

însă gradul mediu de ocupare al unităților de cazare din teritoriul administrativ al orașului 

Uricani este în general scăzut, sub 35 %. Unitățile de cazare montane și cele din mediul rural 

însă au un sezon turistic mult mai îndelungat decât de exemplu unitățile de cazare de pe 

litoral, și se pare că există suficiente unități de cazare rurale disponibile atât în sectorul celor 

înregistrate cât şi al celor neînregistrate, neoficiale, care se consideră a avea o pondere mai 

mare în zona rurală.  

Turismul rural beneficiază de pe urma faptului că numeroase puncte principale de 

atracție turistică şi de patrimoniu din Uricani se află în zona rurală și montană, cum ar fi 

peșterile, stânele sau festivalurile locale (nedeile). Structurile de cazare, operatorii de activități 

turistice precum şi specialiştii în agroturism şi ecoturism sunt prin urmare bine poziționați 

pentru a beneficia de pe urma creşterii interesului manifestat față de turismul rural. 
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Acces și transport 
Orașul Uricani este aşezat în partea Vestică a Depresiunii Petroșani (Valea Jiului), în 

Sudul județului Hunedoara, în apropierea mai multor coridoare de transport europene, care  

leagă Europa de Sud – Est cu Nordul şi Vestul. Aceste coridoare formează „coloana 

vertebrală” strategică a legăturilor strategice terestre interne şi externe din România şi 

reprezintă principalele investiții în artere de infrastructură, astfel: 

 Coridorul VII - Dunărea, care leagă Marea Neagră de Marea Nordului, cu care 

orașul Uricani se va lega prin intermediul DN 66A; 

 Coridorul IV - un coridor rutier şi feroviar care face legătura dintre Germania 

în vest şi Europa de sud-est. După ce trece prin Germania, Austria, Slovacia şi Ungaria, 

coridorul se ramifică în trei artere cu punct terminus la Istanbul, Salonic şi respectiv 

Constanța, accesul la acest coridor realizându-se pe calea ferată electrificată Petroșani - 

Simeria. Principalul drum, E68, intră în România la Nădlac şi se bifurcă la Arad. Artera de 

sud, spre Istanbul şi Salonic trece prin Timişoara şi Craiova ca să traverseze Bulgaria la 

Calafat.  

 
Harta rutieră a Județului Hunedoara 
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Căile rutiere 

Infrastructura de transport din Uricani (DN66A) a suferit timp îndelungat din cauza 

unei serioase lipse a investițiilor, dar și din prisma faptului că pe o lungine de 28 de km, 

această șosea națională traversează 4 localități. Ca rezultat, infrastructura existentă este este 

de o calitate proastă. S-au derulat o serie de programe extinse pentru îmbunătățirea 

infrastructurii de transport, dar care este încă sub standardele europene. 

 
Depresiunea Petroșani – Valea Jiului  

La nivel zonal, accesul spre orașul Uricani se realizează prin intermediul DN 66A 

(modernizat până în punctul turistic Câmpușel și în curs de modernizare spre Băile 

Herculane). Pe raza localităţii există un drum judeţean, DJ 672 C având o lungime de 15 km, 

din DN66A spre motelul Valea de Peşti ce face legătura cu localitatea Runcu (Gorj), 25 de 

drumuri vicinale în lungime totală de 78.445 m şi o lăţime medie de 3m, iar în interiorul 

oraşului există 13 străzi betonate cu trotuare aferente precum şi 5 străzi de legătură. 

La nivel județean legăturile cu localitățile din afara județul Hunedoara se realizează 

prin intermediul drumului European E 79, ce traversează județul Hunedoara de la Sud la 

Nord. 

La nivel local există în aproximativ 250 km de drumuri vicinale, asfaltate în proporție 

de 90% până la ultima casă locuită permanent, drumuri ce pot fi exploatate turistic. 

 Transportul în comun 
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Transportul în comun este asigurat, pe toate liniile din Depresiunea Petroșani, de 

compania ZMK.SA, care asigură transportul de persoane între localitatea Petroșani și orașul 

Uricani, la intervale de 10 minute plecări / sosiri și între localitățile Lupeni și Câmpu lui 

Neag, la interval de o oră, având un program de funcționare între orele 06.00 – 22.00. 

Transportul este asigurat de către compania ZMK cu microbuze. 

Analiza rutei ce traversează Valea Jiului de la Est la Vest, adică Petrila – Petroșani – 

Uricani – Câmpu lui Neag, a făcut obiectul inițierii unui proiect Linia verde, ce va fi 

funcțional în viitor și va asigura transportul persoanelor cu autobuze ecologice. 

 Accesul feroviar 

Deși nu dispune de o stație de călători CFR, orașul are o cale ferată industrială, în 

exploatare pentrul transportul cărbunilor extrași din subteranul Exploatării Miniere Uricani 

(actualmente în închidere), iar rolul liniei de cale ferată trebuie subliniat totuși în contextul 

asigurării transportului de marfă de la și înspre operatorii economici din zonă, iar poate în 

viitor, odată cu dezvoltare stațiunii turistice și creșterea numărului de vizitatori se va construi 

o stație pentru călători. 

Cea mai apropiată stație de călători CFR se află în orașul Petroșani, la distanța de 27 

km. 

 Acces aerian 

Cel mai apropiate aeroporturi de orașul Uricani sunt : 

 Aeroportul din Sibiu, aflat la 195 km; 

 Aeroportul din Craiova, aflat la 180 km; 

 Aeroportul din Timișoara, aflat la 225 km. 

 

Zone de dezvoltare potențială a turismului  

Pe baza resurselor turistice, infrastructura de acces şi principiile analizei de piață, s-a 

identificat un număr de locații ca zone de dezvoltare potențială a turismului, care trebuie 

dezvoltate ca zone prioritare. Zonele identificate au un spectru larg de atracții capabile să 

susțină activitatea turistică pe parcursul anului. Pentru a reflecta spectrul de activități şi 

oportunități de dezvoltare în aceste zone, ne referim la ele denumindu-le grupări zonale. În 

fiecare din grupările menționate este disponibilă o gamă largă de activități turistice, cu 

multiple resurse culturale, naturale, de ecoturism, sănătate, schi şi turism de aventură. În 

cadrul fiecărei grupe de produse, există o gamă de oportunități neexploatate şi se creează 
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oportunitatea de a forma o gamă de itinerarii de circuit, cum ar fi: vizitarea de chei, cascade, 

și peșteri. În continuare va fi necesară  planificarea detaliată pentru dezvoltarea şi marketingul 

acestor circuite, precum şi identificarea punctelor de legătură, a cerințelor reale de cazare, 

infrastructură şi facilități. 

Următoarele zone de dezvoltare potențială a turismului, sau grupări zonale au fost 

identificate şi sunt ilustrate în hartă. 

 

 
Harta cu potențialele zone de dezvoltare a turismului în orașul Uricani 

 

 Valea de brazi se află situată la 2 km de orașul Uricani. Este o zonă de 

dezvoltare potențială nouă în centrul acesteia situându-se zona de agrement a orașului Uricani 

și Pensiunea Valea de brazi. Se află la intersecția a trei trasee de cicloturism: Circuitul 

orașului Uricani, Drumul lui Neag și Circuitul munților Tulișa MTB. În apropiere (1,5 km) 

se află Cheile Valea de brazi sau Cheile Bradului (după unele hărți) loc unde se află câteva 

trasee de escaladă și alpinism și locul unde speologii pot vizita cele 21 peșteri și un aven ce au 
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lungimi diferite (de la 10 m la 4480 m – Peștera Urșilor, fiind și cea mai ramificată peșteră 

din România) și grade ridicate de dificultate, nefiind accesibile oricărui vizitator. În apropiere, 

Culmea Dodoconi se află Peștera Dodoconi o peșteră cu o lungime de 360 m, ușor de parcurs, 

accesibilă tot anul, unde în decursul anului 2020 va fi amenajat un nou traseu tematic. Tot în 

satul Valea de brazi se află cascadele Oproni (6m) și Firizoni (12 m), dar și o baba și un sfinx 

(forme geomorfologice) vizitabile pe traseul tematic Cascada Firizoni. Cel mai important 

eveniment ce are loc în zonă este Nedeia de la Muntele Tulișa. 

 Valea de pești – Arcanu este o zonă foarte cunoscută aflată la 6 km de orașul 

Uricani, loc unde se află lacul de la Valea de pești, baraj construit pe valea pârâului Arcanu. 

Este o zonă renumită, fiind un vechi punct de vamă în perioada Imperiului Austro-Ungar, dar 

și datorită potențialului piscicol (fiind o zonă unde s-au prins capturi mari de păstrăv). În zonă 

se află Motelul de la Valea de pești și pensiunea Fish Valley, iar la 2 km amonte peștera de 

gheață din Arcanul loc unde există și un loc de campare. Accesul se realizează pe drumul 

judeţean DJ 672 C având o lungime de 15 km, din DN 66A spre motelul Valea de Peşti ce 

face legătura cu localitatea Runcu (Gorj), drum ce în cursul anului 2020 va fi asfaltat pentru a 

facilita o legătură ușoară turiștilor ce vizitează cele două destinații turistice: Uricani și Cheile 

Sohodol – Runcu. Valea de pești este și locul de plecare a unui noi traseu de cicloturism ce va 

fi realizat în decursul anului 2020: Traseul cicloturistic al muntelui Șigleu. Acesta va trece 

pe lângă fosta cariera de cuarț Șigleu, va continua spre Stânile din Șigleul mic și va coborâ 

spre orașul Uricani prin poienile de la Dinoni și Țiganca. 

 Lac Câmpu lui Neag se află situat la 8 km de orașul Uricani. Este un lac 

antropic ce sa dezvoltat în locul unei cariere de exploatare a cărbunelui, iar în prezent utilizat 

ca zonă de pescuit și Școală de scubadiving. În partea dreaptă a lacului se află un sfinx 

(Acvila de la Câmpu lui Neag) și o mânăstire de rit vechi. Vara este un important loc de 

scăldat și plajă, fapt ce va duce la realizarea unui important proiect: AquaPark-ul de la 

Câmpu lui Neag. Cel mai important eveniment din zonă este Nedeia de la Câmpu lui Neag, 

sărbătoare ce se ține an de an în ziua de Duminica Tomii. Existența mai multor spații de 

cazare la pensiuni (Forrest Vibe, Câmpeneasca, Valea Paroșenilor, etc) atrage mulți turiști, iar 

simplitatea și unicitatea caselor momârlănești lucrate în lemn de la Câmpu lui Neag atrag 

prin specificul lor o mulțime de turiști. De menționat cele două case demolate bucată cu 

bucată și asamblate la Muzeele Satului din București și Sibiu și care au pus meșteșugarii 

momârlani pe harta caselor tradiționale din România. 
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 Buta sat – Poiana mare este o zonă cunoscută ca loc de agrement de weekend 

pentru locuitorii Văii Jiului. Aici se află pensiunea Retezat și Parcul de aventură Cheile 

Negrului. Este locul ideal unde se pot construi locații de cazare, acestă zonă fiind și un ultim 

popas pentru practicanții turismului montan înainte de a urca pe culmile Retezatului, 

Vâlcanului sau a Retezatului Mic. De asemenea pescuitul la păstrăv pe cursul superior al 

Jiului de Vest și afluenți atrage un număr mare de turiști în lunile de vară. 

 Gura Butei – Rostoveanu este o zonă turistică în continuă dezvoltare aflată în 

locul în care apele pârâurilor Rostoveanu, Lazăru și Buta se varsă în Jiul de Vest la 16 km de 

orașul Uricani. În această zonă au fost construite mai multe pensiuni și un complex turistic. Se 

pot vizita mai multe peșteri în Cheile Rostoveanu și în Cheile Buții, Canionul Valea Mării, 

Cascadele din văile Lazăru și Mării. În zonă se află traseul cicloturistic Valea Buta MTB.  

Este locul unde are loc în fiecare an un eveniment sportiv Retezat Sky Race Intersport, ce 

aduce peste 1000 de sportivi. Este locul de plecare al traseului ”Calea Lupilor” ce traversează 

munții Retezat de la S la N. Tot în zonă se află traseul tematic ”Cascadele din Valea Mării și 

Valea Lazăru”, traseu în care turiști pot vizita 2 văi, un canion și 7 cascade de înălțimi de la 

6m la 34 m. 

 Câmpu Mielului aflat la 24 km de orașul Uricani, este o microdepresiune 

formată de râul Jiul de Vest, loc unde în urmă cu 200 de ani exista un zăton imens, iar cu apă 

adunată se transportau buștenii de la exploatările forestiere din zonă până Uricani, în locul 

denumit ”La greblă”. Zona este pitorească și oferă multiple condiții de inființare a unui sat 

turistic. Se află la poalele munților Retezatul Mic și a munților Vâlcan – Creasta Oslea. Fiind 

o zonă calcaroasă există o mulțime de peșteri și avene, dar și forme geomorfologice 

dezvoltate în calcare. Este punctul de plecare a traseului tematic ”Podul natural de la Scocul 

Urzicarului”, un traseu cu grad de dificultate mediu ce se derulează prin două rânduri de chei 

până la un imens pod natural suspendat. Câmpul Mielului se află pe limita sudică a Parcului 

Național Retezat, accesul realizându-se pe DN 66A. 

 Câmpușel este finalul celor 32 de km de drum asfaltat al DN 66A existenți în 

teritoriul administrativ al orașului Uricani, drum rutier ce traversează Valea Jiului de Vest din 

localitatea Iscroni, prin localitățile Vulcan, Paroșeni și Lupeni. Se află la 27 de km de centrul 

orașului Uricani fiind locul de plecare a mai multor trasee turistice spre munții Retezatul Mic 

și munții Vâlcan, a circuitului turistic tematic ”Paradisul verde din Cheile Iarului” și final de 

traseu cicloturistic ”Drumul lui Neag”. În zona Câmpușel se află vestita Casă de vânătoare 
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Câmpușel, dar și glampingul – tabăra de corturi Valea Iarului. Odată cu finalizarea drumului 

spre Stațiunea balneoclimaterică Băile Herculane, Câmpușel va devenii poarta vestică de 

acces spre Depresiunea Petroșani, devenind o importantă zonă turistică cu potențial pentru 

practicarea turismului în toate sezoanele anului și a sporturilor de iarnă în sezonul hivernal. 

Finalitatea DN 66A ar dezvolta două noi destinații turistice: Domogled – Valea Cernei și 

Uricani – Valea Jiului de Vest, facilitând accesul turiștilor spre Stațiunea Băile Herculane, 

Defileul Dunării, Parcul Național Porțile de fier – Gerdab, și ar putea dezvolta turismul 

montan, combinat cu turismul științific, speoturismul, balneoturismul, silvoterapia și turismul 

de croazieră (pe fluviul Dunăre). În zona Câmpușel au loc mai multe evenimente printre care 

Oslea Hiride RedBull, Oslea Ridge, Iorgovanu Vertical, Ștafeta Munților, Câmpușel 

Climbing Festival și tabere de speologie. 

O atenție deosebită trebuie acordată procesului de dezvoltare a turismului pentru a 

asigura implementarea infrastructurii de transport şi altor infrastructuri turistice în mod 

planificat şi la timp. Necoordonarea dezvoltării acestor centre va împiedica dezvoltarea 

întregii grupări zonale care va fi privată de baza serviciilor putând ca în scurt timp să devine o 

zonă mai puțin atractivă datorită antropizării și a impactului omului asupra transformării 

naturii. 

 

Alte Elemente de Infrastructură  
Telecomunicațiile   

Sistemul de telecomunicații din România a reprezentat până în ultimii ani un monopol 

de stat şi a avut de suferit de pe urma lipsei investițiilor şi de pe urma concurenței. Înainte de 

începutul anului 1997 Romtelecom era societatea națională de telecomunicații. De atunci, 

industria a fost privatizată şi, la fel ca şi pe celelalte piețe europene, s-a putut observa 

pătrunderea unui număr mare de operatori privați, a concurenței, însoțită de îmbunătățirea 

nivelului serviciilor şi de scăderea prețului pentru aceste servicii. Liberalizarea a permis de 

asemenea României să investească în infrastructură pentru a realiza un sistem IT modern şi 

competitiv care în prezent este în expansiune într-un ritm impresionant.  

Piața serviciilor de telefonie voce din România a fost reglementată în 2003 deşi acest 

lucru nu a determinat schimbări majore. Romtelecom, cu o cotă de piață de 89,5%, rămâne 

principalul furnizor de servicii de telefonie fixă, ce oferă servicii pe 3,9 milioane de linii 

telefonice. Sistemul cu sârmă din cupru este în prezent în curs de conversie întro rețea de fibră 
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optică. Această rețea, asigura serviciile de voce, date şi VPN, internet precum şi servicii 

video.    

Pe teritoriul oraşului Uricani funcţionează un Oficiu Poştal, aparținând de Poșta 

română. Oraşul este conectat la serviciile de telefonie fixă Telekom, RCS&RDS, UPC, iar 

serviciile de telefonie mobilă ce au acoperire corespunzătoare pentru toate zonele din 

localitate sunt Vodafone, Orange, Telekom, RCS&RDS și UPC. Internetul este oferit de SC 

Electrosim SA prin fibră optică și de rețelele de telefonie mobilă.  

Spațiul media are o importanță zonală, în orașul Uricani fiind recepționate emisiile 

posturilor locale de radio și Tv – Mondo, Kapital, Parâng, Național Fm și Kiss Fm ce emit din 

orașul Petroșani, aflat la 27 km, care difuzează programe producție proprie – Tv 80 % și radio 

60 %. 

În orașul Uricani furnizori de servicii de internet (ISPs) sunt Telekom, Electrosim, 

Orange şi RDS.  Accesul la soluțiile de internet mobile este oferit de către Orange, Vodafone, 

şi Telekom. 

  

 Infrastructura edilitară 

Alimentarea cu apă 

În perioada 1964 – 1967 s-a executat și pus în folosință lacul de acumulare de la Valea 

de Pești, lucrare ce a avut ca scop alimentare cu apă potabilă a orașelor aflate în Depresiunea 

Petroșani: Uricani, Lupeni, Vulcan, Petroșani, conturându-se astfel un sistem unic de 

alimentare cu apă potabilă cu o lungime 54,9 km. 

Rețeaua de alimentare și distribuția existentă la nivelul orașului Uricani este 

administrată de SC Apa Serv Valea Jiului SA – singurul operator zonal în domeniul 

alimentării cu apă potabilă și al epurării apelor uzate – este formată din conductă dublă de 

aducțiune și transport D 800 mm. 

Pentru oraşul Uricani, principalele surse de apă din care se asigură alimentarea cu apă 

potabilă sunt: surse de suprafaţă din lacul de acumulare Valea de Peşti (pârâurile Valea de 

Peşti, Lazăru şi Buta) surse subterane, captările Topliţa şi Pârâul Rece. 

Apa tratată la Staţia de Tratare Valea de Peşti este transportată printr-un sistem de 

reţele de aducţiune şi înmagazinată în 2 (două) rezervoare având 2x1500=3000 m³ capacitate 

de înmagazinare. 
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Valori ale parametrilor analizați pentru apa potabilă. Sursa : http://www.asvj.ro/ 

    Apa captată de la Topliţa şi Pârâul Rece  este tratată prin clorinare locală iar cea de 

la pârâurile Lazăru şi Buta nu este tratată, fiind apă brută pentru suplimentarea debitului în 

barajul Valea de Peşti/Staţia de Tratare a apei Valea de Peşti. 

Precizăm că la nivelul Văii Jiului procentul de acoperire al serviciului de apă/apă uzată 

este de 90%. 

Staţia de tratare a apei Valea de Peşti a fost pusă în funcţiune în anul 1970 şi are o 

capacitate de tratare de 1200 l/s. Statia de tratare a fost reabilitată în anul 2014 şi asigură 

parametrii de potabilitate impuşi de lege. 
 

 TIPURI   DE   UTILIZATORI 

 

Nr. racordate la retea 

alimentare cu apă 

 

 

POPULAŢIE 

CASE PARTICULARE 

(nr. contracte, în toate cartierele oraşului) 

370 

Contracte individuale la blocuri 3.246 

Contracte cu asociaţiile de proprietari şi locatari 1 

 

UNITĂŢI 

AGENŢI ECONOMICI 171 

UNITĂŢI SOCIALE (şcoli, grădiniţe, dispensar, piaţă) 14 

TOTAL  3.802 

http://www.asvj.ro/
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Reţeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 54,9 km şi a fost pusă în 

funcţiune eşalonat începând cu anul 1970. Nu mai există cişmele pe reţeaua de distribuţie a 

apei potabile.  

Canalizarea apelor pluviale și uzate 

În prezent, orașul Uricani dispune de o rețea de canalizare pluvială având diametre de 

D 30-40-50-60-70 cm care preia apele pluviale de pe străzile laterale, precum și din zona 

centrală și le dirijează către colectorul principal care se descarcă, după filtrare și epurare la 

staţia de epurare Uricani (cu trepte de tratare mecanică şi biologică) în râul Jiul de vest. În 

prezent, reţeaua de canalizare a apelor uzate menajere are o lungime de 12,1 km şi un nr. de 

3.055 racorduri.  

Autoritatea locală va implementa proiecte de extindere a reţelei de canalizare în zonele 

nedeservite de canalizare (ex. Valea de Brazi, Firizoni şi Câmpu lui Neag etc.). În cadrul 

proiectelor de extindere a canalizării menajere vor fi cuprinse şi reţelele de canalizare pluvială 

necesare pentru eliminarea efectelor inundaţiilor. Reţeaua de canalizare a apelor pluviale din 

oraşul Uricani este în administrarea Autorităţii Locale care are calitatea de Autoritate 

Contractantă şi Beneficiar a proiectului de modernizare a străzilor din oraş. 

SC Apa Serv Valea Jiului SA asigură colectarea, transportul și epurarea apelor 

menajere și industriale prin sistemele de canalizare din Valea Jiului, acestea însumând 

aproape 70 km lungime, la stația de epurare a apei uzate Dănuțoni, 

Energia electrică 

Operatorul și deținătorul rețelelor de distribuție și furnizare a energiei electrice în 

orașul Uricani este SC ENEL SA. 

Orașul este alimentat cu energie electrică din sistemul național de la stația de 

transformare Uricani, echipată cu două stații transformatoare 110/20 kV. 

Conform datelor puse la dispoziție de Primăria orașului Uricani, consumul de energie 

al instituțiilor publice (sediul primăriei, instituții de învățământ – un liceu, două școli, două 

grădinițe) a fost în ultimii ani redus ca urmare a utilizării iluminatului cu leduri. 

Iluminatul public 

Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii 

de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, 

stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, 
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izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate 

pentru iluminatul public. 

Orașul Uricani dispune de un sistem de iluminat public stradal, alimentat aerian, prin 

cabluri montate pe stâlpi de beton, inclusiv pe străzile vicinale. 

Reţeaua de iluminat public din oraşul Uricani aparţine Primăriei orașului Uricani.  

În proporție de 10 % iluminatul stradal este acoperit prin utilizarea panourilor 

fotovoltaice, Primăria Uricani având în derulare sau în curs de aprobare proiecte de 

modernizare, dezvoltare și reabilitare de noii capacități de producere a energiei electrice 

pentru iluminatul public cu obiectiv principal valorificarea energiilor verzi (energie solare,  

fotovoltaică, eoliană). 

Denumire An 2010 An 2011 An 2012 An 2014 An 2019 

Stâlpi de iluminat aparţinând 
Primariei Uricani 

378 430 550 600 800 

Corpuri de iluminat 378 430 550 600 800 

Sursa: Primăria Uricani 
În preajma sărbătorilor de iarnă și a celor pascale, în orașul Uricani se amenajează 

iluminatul stradal în funcție de specific, cu mențiunea că decorurile luminoase sunt ale 

primăriei. 

Toate cele 800 corpuri de iluminat sunt de tip LED.  

În ceea ce priveşte consumul de energie, după estimativul pe 2014 pentru instituţiile 

importante şi în acelaşi timp mari consumatoare de energie, se observă o tendinţă de scădere a 

consumului. Acest lucru presupune luarea unor măsuri de optimizare a consumurilor 

energetice printr-o exploatare raţională a instalaţiilor şi eliminarea factorilor de consum 

excesiv din aceste unităţi. 

Tipuri de utilizatori 
Consumuri anuale (kwh)  

2013 2014  2019 estimat 

Primărie  70.000 58.000 50.000 

Casa de cultură  15.000 12.500 10.000 

Unitatea de asistenţă medico - 
socială  15.000 11.700 

 
7.000 

TOTAL 100.000 82.200 67.000 

Consumuri de energie, pe tipuri de consumatori din oraș Uricani. Sursa: Primăria URICANI 
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Energia termică 

În prezent oraşul Uricani nu este alimentat cu energie termică, întrucât sistemul care 

era utilizat până în anul 2006 era foarte vechi, pe bază de combustibil solid – cărbune, 

centralele termice având un grad ridicat de uzură fizică şi morală, iar nivelul de poluare 

crescuse mult peste normele permise, conform normativelor în domeniu. Pentru a rezolva 

această importantă problemă, autoritatea publică locală a ales soluţia optimă, respectiv cea de 

înlocuire a sistemului de alimentare cu energie termică al oraşului Uricani, prin transformarea 

centralelor termice în puncte termice. Primăria oraşului Uricani are elaborată documentaţia 

tehnico-economică necesară realizării acestei lucrări. 

Alimentare cu gaze 

Prin HG 98/1999 privind înființarea distribuțiilor de gaze naturale în unele localități 

din țară, precum și extinderea consumului de gaze naturale la gospodăriile populației, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 71/22.02.1999, s-a aprobat distribuția de gaze 

naturale în orașul Uricani. 

Orașul Uricani dispune de o rețea de peste 15 km de conducte care asigură alimentarea 

cu gaze naturale a aproximativ 70% din gospodării/unități locative/șa. 

Furnizarea gazelor naturale este asigurată de E.on Gaz România. 

Începând cu 2007 marea majoritate a populaţiei a fost racordată la reţeaua de gaze 

naturale, excepție făcând gospodăriile individuale din Valea de Brazi şi Câmpu lui Neag, cât 

şi zona limitrofă a oraşului Uricani. 

Încălzirea pe lemne 

Gospodăriile individuale din Valea de Brazi şi Câmpu lui Neag, cât şi zona limitrofă a 

oraşului Uricani folosesc ca şi combustibil pentru încălzirea locuinţelor lemnul. 

Servicii de salubrizare 

În trecut tratarea şi evacuarea deşeurilor solide a fost de asemenea o problemă pentru 

România, iar imaginea poluării industriale grave din a doua jumătate a anilor 1980 şi 

începutul anilor 1990 au afectat în mod nefavorabil percepția Ńării pe plan internaŃional.  

 Ca urmare a reducerii activității industriale din țară, în special în sectorul minier, 

volumul de deşeuri produse a scăzut substanțial. 

În acest moment în orașul Uricani își desfășoară activitățile de colectare și transport a 

deșeurilor menajere, colectate de la populația orașului SC PregoTerm SA din orașul Vulcan. 
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Autoritățile locale din orașul Uricani fac eforturi în ceea ce privește aplicarea 

legislației privind protecția mediului, precum și oferirea unei educații ecologice tuturor 

locuitorilor orașului. 

 

Facilități şi servicii turistice  

  Agenți de turism şi tur operatori  

 În orașul Uricani există o singură agenție de turism - tur operatoare Transilvania 

Adventure.  

Activitatea de turism este coordonată de Primăria orașului Uricani prin Centrul 

Național de Informare și Promovare Turistică Uricani. C.N.I.P.T. Uricani folosește serviciile 

ghizilor de turism din orașul Uricani, dar și a celor din orașele din apropiere  

Ghizii de turism trebuie să se califice la Centrul Național de Învățământ Turistic 

(CNIT) sau alte instituții autorizate de stat în acest scop.  Ei cuprind următoarele categorii:  

 Ghid Nr. ghizi 

1 Local 3 

2 Montan 7 

3 Instructori schi 6 

4 Instructori snowboard 2 

5 Speologic 2 

6 Instructor alpinism 2 

7 Instructor escaladă 3 

Tabel Ghizi de turism           Sursa: CNIPT Uricani 

 Există o gamă de abilități de cunoaştere a limbilor străine, iar ghizii sunt  calificați 

pentru următoarele limbi străine:  

 Limba Ghizi vorbitori 

1 Engleză 9 

2 Franceză 3 

3 Germană 2 

4 Maghiară 4 

5 Italiană 1 

Tabel Limbi străine în oferta ghizilor de turism 
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Centrul National de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 În orașul Uricani își desfășoara activitatea un Centru Național de Informare și 

Promovare Turistică (C.N.I.P.T.), fiind unul din cele trei centre existente în Depresiunea 

Petroșani – Valea Jiului, care își desfășoară activitatea între orele 10 – 17 în fiecare zi, oferind 

turiștilor informații utile despre potențialul turistic local, zonal, județean, regional și național.   

Pentru ca o localitate să fie desemnată stațiune, conform cerințelor statutare, este 

necesar ca în administrația acesteia să funcționeze un Centru de Informare Turistică. 

Majoritatea C.I.T.-urilor sunt finanțate de autoritățile locale sau județene, având în mod 

caracteristic, un personal format din cel puțin doi angajați.  

Dezvoltarea de succes şi durabilă a turismului depinde nu doar de peisajul atractiv şi 

de facilitățile turistice, ci şi de serviciile competitive şi de calitate oferite de angajații 

aministrației locale, de agenții de turism di C.N.I.P.T.-uri, dar și de ghizii de turism. Prin 

urmare sectorul ospitalității şi turismului este o unul pentru oameni, oameni care oferă servicii 

pentru oameni. Fiind una din cele mai competitive activități economice din lume, turismul 

necesită înțelegere, profesionalism, angajare, organizare şi o strategie eficientă de dezvoltare a 

resurselor umane.  

Sectorul ospitalității şi turismului implică în egală măsură facilități şi servicii. 

Serviciile competitive pot fi asigurate doar de către personal bine pregătit şi specializat, cu o 

atitudine corespunzătoare, cu mentalitatea corectă, cu comportamentul corespunzător şi cu 

performanțe corespunzătoare 

 

Oferta de forță de muncă   

Sectorul ospitalității din orașul Uricani înregistrează o criză de personal, iar acest lucru 

afectează performanțele generale în servicii. Însă, criza de personal calificat şi instruit nu este 

acelaşi lucru ca şi „criza de personal” în ce priveşte calitatea, deoarece în orașul Uricani 

funcționează Liceul Tehnologic ”Retezat” Uricani care în fiecare ani scoate pe piața muncii 

tineri calificați în meserii ale sectorului turistic. Acest liceu specializat are facilități pentru 

pregătirea teoretică și practică a elevilor pentru a forma deprinderile practice prin programe de 

pregătire. 

Pe lângă educația şi pregătirea instituționalizată din cadrul liceului de specialitate (în 

cazul nostru Liceul Tehnologic Retezat Uricani), este necesară existența în sistemul 
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instituționalizat al programelor de „formare profesională a adulților”, sub responsabilitatea 

Autorității Naționale pentru Turism (ANT). 

Criza de personal calificat se datorează doar parțial faptului că un număr mare de 

oameni părăsesc România pentru a lucra în străinătate, după ce au obținut diploma de liceu și 

calificarea în meserie sau universitate (însă totuşi nu sunt suficient pregătiți!), sau după ce au 

lucrat într-un hotel sau pensiune pentru scurt timp.   

Această criză de personal are o serie de motivații:  

      Programele de instruire curente nu sunt axate pe formarea unor 

competențe şi aptitudini şi nu respectă standardele. Numeroşi furnizori de 

cursuri de pregătire eliberează diplome şi certificate necesare pentru angajare 

fără a asigura o instruire completă şi corespunzătoare.   

      Un număr considerabil de tineri părăsesc sectorul ospitalității şi 

turismului pentru a  merge să lucreze în străinătate ca urmare a modului precar 

în care este văzută o slujbă în sectorul ospitalității şi a nivelului scăzut al 

salarizării.  

      Conducerea şi forurile de supervizare nu posedă aptitudinile 

specifice unei pregătiri interne la locul de muncă pentru a păstra aceste 

deprinderi la nivelul cerut de standarde şi pentru a menține dorința de 

performanță.  

      Nu există o pregătire continuă adecvată locul de muncă pentru a ține 

pasul cu necesarul de aptitudini şi cunoştințe al personalului existent din sectorul 

ospitalității la diferite niveluri.    

Criza de forță de muncă calificată va creşte în continuare într-un ritm rapid ca urmare 

a numărului mare de case de vacanță, vile, cabane și pensiuni noi care sunt în prezent în curs 

de construcție şi cele care sunt prevăzute a se construi în următorii ani.  

În prezent nu există o distincție clară între locurile de muncă din sectorul ospitalității şi 

din sectorul de călătorii şi turism. De asemenea statisticile referitoare la locurile de muncă 

grupează locurile de muncă în sectorul „Hoteluri şi restaurante”, care includ automat toate 

restaurantele independente, restaurantele fast food, restaurantele locale mici etc., în timp ce 

angajarea în sectorul de călătorii şi turism este grupată în statisticile de angajare din domeniul 

„Transporturi şi turism”, ce include automat întregul personal din sectorul de transport public.  
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Sectorul ospitalității şi turismului constă din două sectoare principale, Sectorul de 

Ospitalității  şi sectorul de Călătorii şi Turism, fiecare format din sub-sectoare diferite, la 

rândul lor implicând sarcini şi oportunități de muncă specifice, ce necesită calificări şi 

deprinderi obținute fie prin pregătire instituționalizată fie prin pregătire continuă la locul de 

muncă.   

Sectorul Ospitalității poate fi împărțit în trei sub-grupe:  

o    Cazare  

o    Servicii de alimentație publică şi de catering 

o    Conferințe şi evenimente   

Cazarea este unul din sectoarele cele mai mari şi cu cea mai puternică dezvoltare din 

industria turistică ce oferă un număr mare de locuri de muncă în diferite părți ale orașului la 

diferite nivele de carieră. Noile unități de cazare oferă noi locuri de muncă.    

Diferitele tipuri de unități de cazare oferă o gamă largă de locuri de muncă şi de 

oportunități de carieră la diferite nivele, în hoteluri, stațiuni balneare, pensiuni, campinguri 

etc.   

Hotelurile şi stațiunile mai mari dețin departamente diferite precum cele de Recepție, 

Curățătorie şi Conferințe şi Întruniri. Pensiunile au adesea echipe multifuncționale care 

operează unitatea respectivă, administrată de către proprietar.   

Serviciile de alimentație publică includ diferite tipuri de unități care livrează produse 

alimentare şi băuturi pentru consum, din diferite tipuri de unități cum ar fi restaurante 

hoteliere, restaurante individuale, baruri de hotel, pub-uri, cafenele sau centre de producție ale 

firmelor de catering. Nu toate acestea oferă produse alimentare pentru turişti, însă toate oferă 

oportunități de locuri de muncă în acest sector.  

Conferințe şi expoziții include toate tipurile de conferințe, de la cele naționale la scară 

mare până la întruniri la nivel de societate pentru expoziții locale şi regionale, pentru 

prezentări comerciale etc. Planificarea şi organizarea acestor conferințe şi evenimente necesită 

know-how şi aptitudini şi oferă locuri de muncă pentru personal calificat şi necalificat cu 

contract şi sezonier.   

Sectorul Călătorii şi Turism include de asemenea un număr de sectoare secundare.  

 Turism şi de călătorii; 

 Transport;  

 Atracții turistice;  



 

51 

 

 Administrare şi organizare turistică.  

Turismul şi călătoriile sunt servicii organizate de circuite turistice şi pachete turistice, 

călătorii (interne şi externe), rezervare şi îndrumarea turiştilor şi a grupurilor de turişti. 

Locurile de muncă se găsesc în cadrul tour operatorilor, ai agențiilor de turism, ai agențiilor 

de bilete, ai agenților de turism şi ai ghizilor de turism independenți.  

Transportul nu înseamnă doar a transporta persoane din punctul A în punctul B, ci 

presupune de asemenea transformarea unei călătorii într-o experiență eficientă, confortabilă ca 

parte a experienței turistice generale. Sub-sectorul de transporturi joacă un rol important în 

industria turistică, în care transportul aerian, feroviar, terestru şi maritim/fluvial joacă un rol  

major, oferind servicii vizitatorilor/turiştilor din țară și străinătate.   

Atracțiile turistice includ toate structurile turistice de la muzee, clădiri de interes 

istoric, mănăstiri şi parcuri naționale până la o varietate de activități turistice, precum 

pescuitul, bird watching, photohunting, cercetare montană, călărie sau golf.  

La nivel local, în general angajatorul și angajatul nu sunt pregătiți pentru a îndeplini 

sarcinile de muncă şi nu conştientizează problematica ospitalității şi a satisfacției clienților. 

De asemenea, ei nu cunosc problematica turismului în general şi importanța 

comportamentului lor pentru imaginea turismului în general şi pentru reputația orașului. În 

acest sens, pentru ei nu există diferențe între vizitatorii străini şi vizitatorii interni.  

Administrarea şi organizarea turistică include organizații, asociații, autorități locale 

și județene, dar şi companii specializate în satisfacerea nevoilor industriei turistice în general. 

Acest sub-sector include de asemenea centrele de informare turistică, care sunt operate de 

către organizația/autoritatea pentru turism sau primării.  

În 2020 există 107 de centre de informare turistică în România care sunt împărțite în 

diferite localități.  Pe lângă centrele de informare turistică oficiale există un număr de centre 

de informare private şi un număr de centre pentru vizitatori în parcurile naționale etc. 

Majoritatea angajaților centrelor de informare turistică nu au deprinderile specifice de 

informare a turiştilor pentru furnizarea de informații, prezentarea informațiilor şi comunicarea 

informațiilor.   

Este clar că sectorul turistic şi al ospitalității oferă o gamă largă de oportunități de 

dezvoltare locală și regională. Locuitorii orașului trebuie să înțeleagă că locurile de muncă nu 

se limitează doar la locurile de muncă tradiționale, ci includ de asemenea o gamă largă de 

locuri de muncă în domeniul finanțelor, al managementului resurselor umane, al 
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marketingului, vânzărilor, vânzării cu amănuntul, relațiilor publice, în domeniul comercial şi 

al planificării dezvoltării. Este foarte dificil să se determine necesarul viitor de forță de 

muncă. Nu au fost elaborate studii în acest sens, iar evaluarea este lăsată în seama unor 

departamente a căror activitate nu are legătură cu turismul. 

Turismul reprezintă o profesie, iar înțelegerea ospitalității şi turismului reprezintă 

aptitudini, ce necesită o pregătire şi experiență de specialitate. Însă, mulți oameni sunt 

implicați în acest fenomen direct sau indirect şi trebuie să cunoască principiile de bază. 

Autoritățile locale, autoritățile regionale şi naționale de planificare din aproape toate 

ministerele şi departamentele sunt într-un fel direct sau indirect implicate în organizarea şi 

dezvoltarea turismului. Unele decizii de urbanism contravin obiectivelor de dezvoltare a 

turismului; unele strategii de dezvoltare afectează dezvoltarea sigură a turismului.   

Dezvoltarea turismului în acest colț de țară, orașul Uricani, este un aspect extrem de 

sensibil, deoarece turismul reprezintă una din cele mai competitive activități economice din 

Județul Hunedoara. Dezvoltarea turismului nu se produce automat, deoarece este legată de 

imagine şi de reputație. Turismul de succes şi durabil necesită o cooperare între toți factorii de 

răspundere şi necesită formarea de parteneriate între sectorul public și cel privat, o colaborare 

între administrațiia locală și comunitatea locală, care trebuie să sprijine împreună turismul, 

care împreună trebuie să ofere facilitățile şi serviciile pentru diferite piețe şi segmente de 

piață. Fără înțelegerea obiectivelor şi a problemelor reciproce turismul nu se va dezvolta în 

mod satisfăcător şi benefic.  

Principalul obiectiv pentru industria turismului și a ospitalității pentru o destinație 

turistică este de a genera satisfacția turiştilor, care s-au bucurat de o experiență pozitivă şi sunt 

dispuşi să revină şi să povestească altora.   

O altă problemă importantă este emigrația. Tinerii localității refuză să se implice și 

prefără să emigreze. Aceştia părăsesc țara din următoarele motive:  

 Numeroşi tineri nu se simt respectați de generațiile mai în vârstă şi de sistemul actual 

juridic, legislația şi reglementările legale complicate. 

 Sistemul educațional destul de învechit, axat mai mult pe predare şi pe diplome decât 

pe învățare şi competenă și mai mult pe teorie decât pe practică.  

 Salariile extrem de mici, în special în sectorul ospitalității şi turismului.   

 Lipsa pregătirii practice la locul de muncă pentru îmbunătățirea aptitudinilor şi 

performanțelor operaionale.   
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 O imagine proastă a unui loc de muncă în sectorul serviciilor. 

 Dezvoltarea încă slabă a turismului din zona noastră. 

Un alt aspect este reprezentat de prezența gunoaielor, în special gunoaiele din zonele 

rurale, pe lângă zonele de atracție turistică şi drumurile de acces la zonele turistice. Cantitatea 

de gunoaie (în special bidoane de plastic, de asemenea sticle, cutii din metal etc.) care 

poluează râurile, pârâurile, drumurile şi potecile este enormă. În jurul aşezărilor rurale există 

mase de gunoaie care au fost pur şi simplu aruncate în şanțuri, cursuri de apă şi păduri. În 

general aceasta creează o impresie puternic negativă turiştilor. Este o parte importantă a 

conştientizării publice a turismului în rândul locuitorilor şi a conştientizării turismului la 

nivelul autorităților locale. Gunoaiele nu reprezintă doar un aspect negativ în legătură cu 

turismul, ci şi în legătură cu sănătatea şi siguranța publică, precum şi cu mediul în general. 

 

Cerințele viitoare de pregătire instituțională în turism la nivelul orașului Uricani    
Numărul de personal precalificat din turism şi călătorii depinde în mare măsură de 

gradul de dezvoltare a turismului şi de creşterea sectorului de călătorii turistice; numărul de 

operatori de turism de incoming şi outgoing, de agenții de turism şi de ghizi de turism 

suplimentari.  

Principalele cerințe se referă la aptitudinile de specialitate ale personalului tour 

operatorilor şi al ghizilor de turism precum şi a îmbunătățirii programei de studiu aferente în 

conformitate cu standardele în vigoare. De asemenea, în ce priveşte pregătirea turistică 

instituționalizată, cursurile trebuie să fie mai mult axate pe pregătirea practică şi adaptate 

nevoilor sectorului de călătorii şi turism.   

În principiu pregătirea instituționalizată în sectorul călătoriilor şi turismului trebuie să 

se facă prin programe de pregătire poli-profesionale pentru a da absolvenților perspective mai 

largi în a-şi găsi un loc de muncă.   

Calificarea ghizilor de turism    

Principala activitate a unui ghid de turism este însoțirea grupurilor de vizitatori străini, 

sau interni în vizitele la obiective turistice, monumente şi muzee din regiunea sau oraşul 

respectiv, şi de a interpreta cu inspirație şi în mod interactiv în limba nativă a vizitatorului / 

vizitatorilor, elementele de cultură şi naturale ale patrimoniului şi mediului.   
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Din punctul de vedere al vizitatorilor, ghidul de turism este o persoană angajată direct, 

sau pentru a informa, îndruma şi oferi instrucțiuni turiştilor înainte şi în timpul călătoriei 

acestora.  

Ghidul de turism are de asemenea un rol important de prezentare şi trebui să ajute 

interlocutorii săi să înțeleagă şi să aprecieze țara și zona în care trăiește, în cazul nostru orașul 

Uricani. Toate aspectele pe care ghidul turistic le prezintă trebuie să fie într-un mod viu. 

Acesta trebuie să prezinte realitățile zonei în cel mai frumos mod cu putință.   

Sarcina ghidului de turism este prin urmare nu doar aceea de a repeta o înşiruire de 

fapte oferind informații ca o bandă audio, ci de a crea o imagine a orașului Uricani pentru 

vizitatori într-un mod corect şi atrăgător.   

Ghidul de turism trebuie să aibă o serie de calificări, în special abilități lingvistice şi 

cunoştințe generale de istorie, geografie, artă şi arhitectură, economie, politică, religie şi 

sociologie a orașului, a regiunii și a țării sale.   

Ghidul de turism este mult mai mult decât o persoană care informează, prezintă, 

îndrumă şi oferă instrucțiuni în timpul vizitelor. Pentru majoritatea vizitatorilor străini, ghidul 

de turism este persoana, cu naționalitatea țării respective, cu care aceştia au contactul cel mai 

prelungit.    

Ghidul de turism este de asemenea un organizator şi un manager, pentru organizarea şi 

administrarea unui tur, fie pentru un grup fie pentru turişti individuali. Aceste aptitudini 

organizatorice şi de organizare a tururilor sunt mai puțin importante pentru ghizii specializați 

în anumite obiective turistice, muzee, monumente etc.   

Aceste sarcini necesită aptitudini şi cunoştințe de specialitate dobândite prin pregătire 

practică şi teoretică. 

 

Evaluarea pieței turistice în orașul Uricani 
Statisticile turistice din orașul Uricani sunt realizate de Centrul Național de Informare 

și Promovare Turistică Uricani (C.N.I.P.T.), iar din datele obținute se observă o serie de 

dezavantaje:   

1. Înregistrarea vizitatorilor se realizeză doar la C.N.I.P.T. Uricani. În acest punct 

sunt înregistrați doar turiști care viziteză centrul de informare și cei care solicită 

informații.  
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2. Pentru determinarea numărului real de turiști vizitatori în orașul Uricani este 

necesară colaborarea între autoritățile locale și agenții economici cu activitate în 

sfera turismului. Deocamdată numărul de vizitatori este doar o cifră, iar aceste 

aceste cifre prezintă următoarele trei dezavantaje:    

 În primul rând, nu toate unitățile de cazare sunt înregistrate; unele nu sunt 

pentru că nu li se cere acest lucru – de ex. cele de sub 5 camere; altele pentru 

ca preferă să nu se înregistreze şi operează pe piața neagră”.  

 În al doilea rând, unitățile de cazare au obligația legală de a depune un raport 

lunar privind sosirile şi gradul de ocupare. Totuşi, nu se verifică dacă acest 

lucru se realizează sau nu. Unitățile de cazare cunosc această incapacitate de a 

monitoriza câştigurile astfel că unii dintre aceştia nu le depun.   

 În al treilea rând, orice vizitator străin aflat într-un tur în România va fi 

numărat la fiecare înregistrare şi nu se poate estima în câte unități de cazare 

diferite s-a cazat ca turist. Numărarea de mai multe ori are rolul de a creşte 

numărul de turişti şi de a reduce durata medie a sejurului turiştilor.   

Aceşti trei factori au dus la concluzia că statisticile oficiale legate de cererea de spații 

de cazare sunt în cel mai bun caz parțiale. Aparent există o corelare slabă între tendințele 

manifestate în sosirile vizitatorilor în localiatatea Uricani şi înregistrările la de locațiile de 

cazare, ce reprezintă o dificultate deosebită atunci când se are în vedere stabilirea de ținte 

credibile privind cererea viitoare de servicii turistice şi stabilirea cerințelor viitoare pentru 

unități de cazare şi personal instruit. 

Numărul total de vizitatori ai orașului Uricani, înregistrați de Centrul Național de 

Informare și Promovare Turistică Uricani până la începutul anului 20202 depășește cifra de 

9.000. 

Această bază statistică a fost începută în data de 2 noiembrie 2016. 

 

Cererea de produse turistice în orașul Uricani  
Au fost realizate o serie de studii pentru a se stabili cererea de turism intern în orașul 

Uricani și anume a solicitării turiștilor a produselor turistice pentru anul 2019: 

 Produs turistic Tipul produsului Procente 

1 Turism montan pedestru All season 36% 

2 Drumeții All season 23% 

3 Speoturism All season 2% 



 

56 

 

4 Cicloturism Sezonier 19% 

5 Alpinism și escaladă Sezonier 7% 

6 Silvoterapie 3 sezoane 11% 

7 Schi de tură Sezonier - iarna 1% 

8 Pescuit  În funcție de 

prohibiție 

2% 

9 Altele  1% 

 

Cercetările calitative desfăşurate în rândul turiștilor indică următoarele segmente 

principale de piață pentru vacanțele din orașul Uricani:  

 Mai pretențioase - elitiste:  

 Vânătoare și pescuit; 

 Vacanțe împreună cu prietenii în zona Buta sat – Cheile Butei și 

acces la parcul de aventură Cheile Negrului; 

 Parcul Național Retezat și Rezervația științifică Gemenele;   

 Degustarea produselor tradiționale momârlănești.  

 Pentru profesionişti: 

 turism cultural combinat cu ecoturism:  

 Familiile din pătura medie:  

 Valea Jiului de Vest   

  Campări  

  Vizite în zonele învecinate pentru petrecerea timpului liber în 

natură, de ex. cu ocazia zilei de 1 Mai,   

 Vizite la părinți de Crăciun şi de Paşte,    

 Clasa muncitoare:   

 Munții Retezat, Munții Vâlcan, Munții Tulișa și Munții 

Retezatul mic 

 Vacanțe în mediul rural– fie la rude fie în pensiuni    

 Vizite în zonele învecinate pentru petrecerea timpului liber în 

natură, de ex. cu ocazia zilei de 1 mai sau a altor zile libere 

cuplate cu weekenduri,   

 Vizite la părinți de Crăciun şi de Paşte (în special diaspora);   

 Cupluri în vârstă:   
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 Vizite la copii de la oraş;   

 Programe sociale de ex. „o săptămână de recuperare”, „o 

săptămână pe litoralul Mării Negre”   

 Vizitarea mănăstirilor – local sau mai îndepărtate (de ex. 

Bucovina)   

 Vizitarea unor zone accesibile în funcție de vârstă (Traseul 

tematic Cascada Sterminos, Traseele cicloturistice cu grad 

dificultate mediu și ușor Drumul lui Neag și Circuitul 

orașului Uricani); 

 Plimbări în natură. 

 Tineri – de obicei în grupuri:    

 Turism activ în munții Retezat; 

 Tabere cu cortul în special în zonele Câmpușel și Arcanu; 

 Excursii organizate de școli; 

 Drumeții montane.   

Există variații majore între tipul de călătorii de divertisment între cei bogați şi cei cu 

venituri mai mici.  

Clientela pentru zona montană este aproape în proporție de 70 % formată din români și 

30 % din turiști străini,  iar la pensiunile unde sunt acceptate voucherele de vacanță oferite de 

sistemul social se observă o creștere a numărului de turiști. Imaginea pentru zona montană în 

rândul restului populației din România nu este una bună, deoarece aceasta este percepută ca 

fiind  drept prost întreținută şi nu se orientează către satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor unei 

categorii de turiști pretențioși, mai ales tineri.   

Cei cu venituri mai reduse au tendința de a se campa la cort deoarece nu îşi permit 

costurile unei pensiuni sau hotel. Există indicii numeroase cu privire la existența unei piețe 

negre a pensiunilor care sunt neînregistrate şi, prin urmare, sunt excluse din statisticile oficiale 

privind unitățile de cazare.   

Caracteristicile cheie ale turismului de agrement din orașul Uricani sunt:  

 Preferința de a călători în grupuri – familie, prieteni, colegi; 

 Traseele de cicloturism; 

 Divertisment;  

 Preferința pentru lucrurile de bună calitate – tradiționale – mâncăruri şi băuturi; 
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 Interes ridicat în a cunoaşte mai multe despre zona Orașului Uricani și a Văii 

Jiului – ceea ce ar putea duce la o rată de dezvoltare viitoare bună pentru 

turismul de circuit (Ex. Uricani – Cheile Sohodol – Băile Herculane – Uricani);  

 Creșterea interesului pentru zona turistică a orașului Uricani poate fi exploatată 

prin dezvoltarea şi direcționarea diferitelor operații către segmentele specifice 

de piață de ex. atât pentru segmentele de divertisment, pentru afaceri (de ex. 

conferințe, pregătire) sau o combinație între turismul de divertisment, turismul 

de afacere, teambuilding și turismul de aventură; 

 Creşterea rapidă a interesului pentru sporturile de iarnă extreme (schi de tură, 

snowboard, escalada pe gheată, etc.) practicate pe piste de schi neamenajate. 

 

Percepția pieței și a concurenței 
Un studiu de piață realizat de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică 

Uricani în cursul anului 2019 a reliefat imaginea şi atitudinea față de orașul Uricani a 

vizitatorilor și de unde au aflat de acestă destinație turistică. Cei intervievați se încadrau în 

următoarele categorii:  

 Vizitaseră zona turistică din orașul Uricani și/sau împrejurimi; 

 Vizitaseră Parcul Național Retezat și au petrecut și cel puțin o noapte în zona 

turistică a orașului Uricani; 

 Erau interesați să viziteze orașul Uricani pentru că au fost informați de prieteni 

mulțumiți după vizitarea zonei; 

 Din curiozitate, ca urmare a promovării  destinației turistice Uricani în mass 

media și mediul on-line. 

Un alt studiu de percepție al Depresiunii Petroșani – Valea Jiului  ca  punct de atracție  

și destinație turistică a reliefat următoarele rezultate: 

- Depresiunea Petroșani – Valea Jiului este o destinație turistică neclară; 

- Lipsa unei analize critice atente în ce priveşte calitatea şi prețul; 

- Nu are o reputație ca destinație bona fide pentru turiştii de ocazie. Aceasta 

este cauzată în parte de:  

o Deficiențe în marketingul şi promovarea destinației ;  

o Absența sprijinului guvernamental pentru turism;  

o  Practici neprofesionale în sectorul turismului de afaceri;   
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o Standarde scăzute ale serviciilor pentru vizitatori; 

o Infrastructură turistică, facilități şi moduri de petrecere a timpului 

neadecvate.  

 Cele mai pozitive percepții ale vizitatorilor orașului Uricani: 

 au remarcat „frumusețea peisajului” ca o primă impresie; 

 mediul natural nealterat de intervenția umană; 

 gradul ridicat de ospitalitate; 

 atitudinea pozitivă a comunităților locale; 

 faptul că se câştigă teren în cea ce priveşte imaginea zonei; 

 posibilități de dezvoltare în turism; 

 doar 2% au observat „sărăcia”. 

 

Mediul on-line 

Dacă orașul Uricani are câteva site-uri de informare și promovare a potențialului 

turistic, nu acelaș lucru se poate spune de restul localităților din Depresiunea Petroșani – 

Valea Jiului, iar în cele existente nu există up-date-uri de mulți ani.  

Turistul se informează din sursele postate pe Internet, își dorește să viziteze destinația 

turistică Uricani, și va fi dezamăgit că nu găsește destulă informație despre restul 

comunităților din Depresiunea Petroșani. Lipsa acestor informații, aduce prejudicii financiare 

agenților economici din Uricani care au investit în promovarea lor și a imaginii afacerii ce o 

conduc, prin faptul că turistul traversează un teritoriu nepromovat, cu multe atracții turistice și 

se poate reorienta spre acestea profitând de concurența neloială a investitorilor din zonele 

nepromovate. 

Pentru informare și promovare turistică a tuturor localităților Văii Jiului (Petrila, 

Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani) necesitatea cea mai stringentă este ca această 

să aibă un domeniu de internet exemplar susținut de toate comunitățile locale cu un set de 

instrumente colaterale care să ofere o identitate clară a destinației, iar prin intermediul unor 

efecte de design stilistice comune, să capete vizibilitate și să devină atractivă.  

În mod ideal, ar trebui să existe și mai multe broşuri de înaltă calitate de promovare a 

turismului local şi o serie de broşuri referitoare la principalele produse, cum ar fi 

cultură/patrimoniu, ecoturism, vizite scurte, sănătate şi tratament, sporturi extreme, munte şi 

sporturi de iarnă. În plus, fiecare  oraş, trebuie să fie responsabil pentru realizarea propriilor 
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materiale de promovare – precum şi pentru crearea altor instrumente de marketing precum 

pagini de internet – şi încurajate să urmeze aspectul stilistic reprezentativ al zonei. 

Dacă la nivelul orașului Uricani există transparență și vizibilitate în mediul on-line, 

datorită siteurilor de promovare (http://turismuricani.ro, http://cnipturicani.ro, Facebook, 

Instagram, http://visituricani.ro, etc.), nu acelaș lucru putem spune de restul orașelor din 

Depresiunea Petroșani – Valea Jiului, unde siteurile:  http://cniptpetrosani.ro și 

http://cniptstrajalupeni.ro sunt neupdatate de mult timp, nesprijinind nici o acțiune sau 

eveniment din zona ce o reprezintă. Iar celelalte localități: Petrila, Aninoasa și Vulcan nu au 

nici un site de promovare turistică neexistând nici o imagine în mediul virtual care să fie 

promovată. 

Despre mass-media on-line nu se pot spune prea multe. Puținele ziare din presa scrisă 

au pagini dedicate și în mediul on-line (http://avantulliber.ro, http://gddhd.ro, http://zvj.ro, 

http://cronicavj.ro, http://jvj.ro, http://informatiavj.ro, etc.), dar din păcate se poate observa 

lipsa de profesionalim a unor ziariști, a materialelor scrise la comandă și a conținutului axat 

mau mult pe scandal. Vizualizându-le putem observa lipsa promovării turistice a zonei 

Depresiunea Petroșani – Valea Jiului. 

 

Marketing şi promovare internă și internațională  

Accentul în marketingul şi promovarea a turismului din Orașul Uricani, dar și din 

celălalte comunități din Valea Jiului ar trebui concentrat pe mai multe componente: 

 Parteneriat, colaborare și unitate participativă a tuturor comunităților Văii 

Jiului la evenimentele naționale în turism (târguri de turism, Romexpo, 

festivaluri, diferite evenimente, etc); 

 Participarea la târgurile de turism individual și comun; 

 Tipărirea de broşuri de promovare pentru fiecare comunitate în parte; 

  Editarea unor serii de cărți care să cuprindă: istoria, cultura, tradițiile, 

potențialul turistic, etc. a fiecărei localități în parte; 

 Dezvoltarea unei pagini de internet comune a tututor comunităților din această 

zonă gen www.turismvaleajiului.ro ; 

 Publicitatea folosind diferite forme de prezentare media: filmări, dezbateri on-
line, etc. 

http://turismuricani.ro/
http://cnipturicani.ro/
http://visituricani.ro/
http://cniptpetrosani.ro/
http://cniptstrajalupeni.ro/
http://avantulliber.ro/
http://gddhd.ro/
http://zvj.ro/
http://cronicavj.ro/
http://jvj.ro/
http://informatiavj.ro/
http://www.turismvaleajiului.ro/
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 Colaborare între administrația locală și agenții economici în turism prin crearea 

unui OMDT – Organizație de Management al Destinației Turistice Uricani 

sau zonal – OMD Valea Jiului.   

Implementarea conceptului de Organizaţie de Management al Destinaţiei va permite 

dezvoltarea turismului, cu implicații directe în creșterea circulației turistice, a volumului de 

incasări din turism atât la nivel local, cât și la nivel național. 

Organizaţia de Management al Destinaţiei (OMD) este entitate cu personalitate 

juridică, care funcţionează prin asocierea, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, 

reprezentanților autorității publice locale din componența destinației, cu reprezentanți ai 

organizațiilor/federațiilor patronale din turism, sau după caz, cu reprezentanți ai mediului 

privat din turism, care asigură realizarea politicii de marketing și gestionarea coordonată a 

componentelor destinației în scopul dezvoltării și valorificării potențialului turistic al 

destinației. Pot adera în calitate de membru asociat și reprezentanți ai altor entități relevante 

(cum ar fi asociații de promovare, asociații profesionale, administratori ai ariilor protejate, 

mediu academic și de formare profesională în turism și alții asemenea). 

Colaborările și parteneriatele privind dezvoltarea turismului realizate de Primăria 

Uricani prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani sunt concretizate 

printr-un număr de 31 de protocoale cu asociații, ONG-uri, C.N.I.P.T.-uri, agenții de 

marketing și publicitate din România, dar la nivelul Văii Jiului aceste colaborări și 

parteneriate nu putem spune că s-au concretizat, aproape că nu există. 

Imaginea orașului Uricani a fost promovată la mai multe Târguri de Turism Naționale 

și Internaționale: Târgul Național de turism rural de la Albac, Târgul de turism de la 

Constanța, Târgul de turism de la Craiova, RomExpo, TIT al României, fiind alături de 

importanți promotori ai turismului din Valea jiului (stațiunea Straja, Cabana Edelweiss, etc.), 

din îară și străinătate. 

Participare și promovarea în cadrul târgurilor de turism a fost realizată prin CNIPT 

Uricani și Casa de Cultură Uricani, și a fost posibilă datărită materialelor de promovare  

turistică a orașului Uricani realizate de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică 

Uricani cu sprijinul Primăriei Uricani. 

În mediul on-line orașul Uricani este vizibil datorită siturilor: http://primariauricani.ro,  

http://cnipturicani.ro,  http://turismuricani.ro, http://cheilebalomir.xhost.ro, 

http://primariauricani.ro/
http://cnipturicani.ro/
http://turismuricani.ro/
http://cheilebalomir.xhost.ro/
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http://visituricani.ro (în curând) și a paginilor de Facebook și Instagram: VisitUricani.ro, 

CheileValomir, CNIPTUricani, TurismUricani.  

Aparițiile din mass-media au ajutat promovarea turistică a orașului Uricani prin 

apariții a diferitelor materiale audio, video și scrise de mai multe trusturi de presă locale și 

naționale printre care amintim: Kapital Tv și Fm, Național Tv și Fm, Radio Timișoara, Ziarul 

Exclusiv, Adevărul, Ziarul Văii Jiului, Cronica Văii Jiului și mai multe editoriale locale din 

presa srisă și on-line. De asemenea au fost realizate mai multe CD-uri multimedia cu și despre 

orașul Uricani. 

 

Impactul asupra mediului  

  Mediul natural reprezintă probabil bogăția cea mai mare pentru turismul din Uricani și 

Depresiunea Petroșani – Valea Jiului.  Patrimoniul natural, flora, fauna şi munții, toate sunt 

motive puternice pentru vizitare şi oferă oportunitatea de petrecere a vacanțelor. Dacă mediul 

este deteriorat, sau dacă percepția vizitatorilor este alterată, aceste două argumente 

convingătoare pentru vizitare vor dispărea. Protecția mediului este deci crucială pentru turism. 

România are avantajul unei legislații de protecție extinsă a mediului, dar aplicarea 

acestei legislații este, din păcate, nu atât de reuşită şi sunt permise multe abuzuri asupra 

mediului. În unele cazuri, degradarea mediului este moştenirea acțiunilor anterioare ale 

omului, iar în multe cazuri  repetarea abaterilor este evidentă.  

  Există un număr de aspecte îngrijorătoare, şi anume:  

 Folosirea în mod abuziv a zonelor protejate prin tăieri nelegale de copaci; 

 Construirea necorespunzătoare a facilităților de odihnă şi a celor rezidențiale;   

 Administrarea defectuoasă a deşeurilor, în special în zonele rurale, cu amplasamente 

ocupând terenuri neprotejate şi evacuarea deşeurilor la întâmplare;   

 Deversarea permanentă a apelor reziduale netratate de către unii localnici;    

 Atât poluarea vizuală cât şi cea a mediului de către capacități industriale care de mult 

timp nu mai sunt în folosință (în prezent în program de ecologizare); 

 Gunoiul şi strângerea selectivă a acestuia – este necesară o abordare fundamentală 

pentru a încuraja pe toată lumea să depoziteze și să sorteze gunoiul în mod 

corespunzător; 

 Lipsa simțului de reciclare în rândul populației;    

http://visituricani.ro/
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 Grad excesiv de vizitare în zone naturale sensibile, atracții de patrimoniu, etc., care 

necesită scheme de administrare a vizitatorilor  

  La fel de important în domeniul turismului ca şi problemele actuale de mediu este 

percepția că mediul este deteriorat şi că la nivel local în rândul populației nu există 

preocuparea privind protecția mediului. Aceasta este o barieră în calea vizitatorilor. Trebuie 

luate măsuri de remediere şi ele trebuie aplicate efectiv. Locuitori orașului Uricani sunt în 

general mândri de zona lor şi de mediul ambiant, de aceea pot adopta cu promptitudine 

politici de mediu benefice, dacă se vor face campanii de apel de genul  ”curățenie”, 

”reciclare”, ”florală”, etc.  

Legislația în turism este extrem de cuprinzătoare şi detaliată. O clauză interesantă 

referitoare la cerințele de autorizare este scutirea caselor particulare cu maximum 5 camere 

sau apartamente de a prezenta autorizații igienico-sanitare, de pază contra incendiilor şi de 

competență. Rezultă că această lege permite caselor particulare care ar putea cuprinde câte 5 

dormitoare fiecare, de a fi scutite de obținerea autorizațiilor. Această scutire vine în ajutorul 

locuitorilor și ar putea genera venituri dacă sunt îndeplinite restul de condiții. 

Din păcate urmele lăsate de unii vizitatori și turiști, sunt cu greu remediate de 

autoritățile locale, paznicii de vânătoare, rangerii P.N.R. sau Salvamont. Din păcate se 

observă ne implicarea Jandarmeriei montane în problemele de mediu create de vizitatori și 

turiști 

 

Organizarea turismului la nivel regional, județean şi local  
Ordonanța nr. 58 din 1998 privind organizarea şi desfăşurarea activității de turism în 

România stabileşte următoarele obligații în domeniul turismului: 

 Inventarierea principalelor resurse turistice;   

 Administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic;   

 Redactarea propunerilor de dezvoltare, care reprezintă baza programului 

anual de dezvoltare turistică;   

 Participarea la omologarea traseelor turistice şi a pârtiilor de schi;   

 Contribuția la creşterea calității produselor turistice;   

 Supravegherea activității de turism, astfel încât operatorii să aibă acces la 

resursele turistice.   
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Autoritățile locale ale orașului Uricani au luat măsuri serioase pentru a dezvolta şi 

promova industria turismului în zona ce o administrează. Astfel, există strategii sau planuri 

pentru marketingul acestei zone pe piața internă, dar se resimte nevoia stabilirii de comun 

acord cu restul administrațiilor publice din Depresiunea Petroșani – Valea Jiului a unor 

direcții de activitate clare şi bine definite pentru ca organizațiile și administrațiile locale să 

poată sprijini mai eficient eforturile de dezvoltare a turismului național şi în zonele ce le 

administrează.   

 

Punctele forte şi slabe ale orașului Uricani ca destinație turistică  

 1. Punctele forte ale orașului Uricani ca destinație turistică: 

 Diversitatea parcurilor naționale şi a ariilor naturale protejate – aprox 20% din 

suprafața orașului – Parcul Național Retezat, ariile protejate Peștera cu Corali, Peștera 

Zeicului, păduri, lacuri şi râuri nepoluate; 

 Diversitatea parcurilor naționale şi a ariilor naturale protejate aflate în apropierea 

localității: Parcul Național Domogled – Valea Cernei, Parcul Național Defileul Jiului, 

Geoparcul Dinozaurilor, ariile protejate Arcanu, etc.; 

 Munții: Retezat, Vâlcan, Tulișa, Retezatul Mic (Calcaros); 

 Râul Jiul de Vest și afluenții acestuia; 

 Număr mare de peşteri; 

 Diversitatea florei şi faunei, din care numeroase specii unice sau cu cea mai mare 

densitate din Europa, în special carnivore mari (peste 2710 specii de plante protejate); 

 Climat temperat continental; 

 Condiții naturale bune pentru activități de turism dinamic – schi de tura, freeride, 

snowboarding, drumeții montane, hipism, cicloturism, speoturism, alpinism, escaladă, 

plimbări în natură și pădure – silvoterapie, etc.; 

 Cultură şi patrimoniu cultural (momârlanii); 

 Muzee – pe diverse tematici (unele aflate la nivelul Văii Jiului – Muzeul Mineritului, 

Muzeele momârlanilor, etc); 

 Spectacole muzical-artistice; 

 O gamă largă de festivaluri de tradiții şi folclor; 

 Legende;  

 Infrastructură, transport şi comunicații; 
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 Transport local de înaltă calitate; 

 Rețele de telecomunicații bine dezvoltate – telefon, radio, internet, GSM, satelit; 

 Furnizarea energiei electrice pentru peste 95% din zonă; 

 O zonă cu oameni primitori şi cu ospitalitate tradițională; 

 Populația tânără cu abilități lingvistice, ce oferă un potențial pentru resursele umane 

din turism; 

 Existența școlilor de meserii cu activitate în turism (Liceul Tehnologic ”Retezat” 

Uricani); 

 Program amplu de promovare a turismului – publicitate, târguri, mass-media, mediul 

on-line şi vizite ale operatorilor de turism; 

 Marcă de turism înregistrată la OSIM – Uricani-Oraș poartă de intrare în Parcul 

Național Retezat; 

 În curând (anul 2020) orașul Uricani va deveni Stațiune turistică de interes local. 

 

2. Punctele slabe ale orașului Uricani ca destinație turistică  
  

 Poluarea industrială lăsată de fostelor unități miniere; 

 Unități industriale dezafectate şi poluante cu un impact vizual negativ; 

 Schimbarea climei reprezintă o amenințare la adresa zonelor de schi; 

 Utilizarea abuzivă a bazei forestiere;  

 Starea de degradare a numeroase clădiri şi monumente;  

 Legislația privind conservarea clădirilor şi păstrarea caracteristicilor arhitecturale nu 

este implementată; 

 Lipsa investițiilor statului în dezvoltarea şi promovarea obiectivelor turistice; 

 Lipsa susținerii față de tradițiile locale şi folclor și slaba impicarea a comunității în 

actele de cultură;  

 Calitatea proastă a drumurilor până în localitatea Uricani; 

 Drumuri naționale nefinalizate și prost întreținute (DN 66A); 

 Folosirea slabă a surselor de energie alternativă; 

 Numeroase unități de cazare necesită acreditare; 

 Facilități de campare neamenajate;  

 Conştientizarea slabă a importanței turismului pentru economia locală;  
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 Migrația forței de muncă; 

 Educația insuficientă în şcoli în domeniul protecției mediului şi a turismului; 

 Slaba conştientizare a oportunităților şi a potențialului de dezvoltare a carierei în 

industria turismului;   

 Lipsa stimulentelor şi a mecanismelor de sprijin pentru investitori; 

 O imagine puternic negativă a Văii Jiului ca urmare a evenimentelor din trecut, în 

care au fost implicați minerii; 

 Lipsa unei imagini puternice, pozitive a Văii Jiului și a potențialului acesteia în 

străinătate ca destinație turistică; 

 Lipsa unui plan de marketing oficial al destinației turistice Valea Jiului la nivel zonal 

și național; 

 Insuficienta utilizare a mijloacelor informatice şi a internetului pentru informare, 

marketing şi rezervare de către adrminstratorii entităților turistice din orașul Uricani și 

Depresiunea Petroșani – Valea Jiului; 

 Colaborare redusă a sectorului public/privat pe probleme de marketing turistic.   

  

   

Estimarea contribuției turismului la veniturile autorităților centrale şi locale  
Cea mai importantă sursă de contribuție a turismului la veniturile autorităților centrale 

şi locale o reprezintă impozitele în diferite forme, printre care:  

 TVA / impozitul pe vânzări; 

 Impozitul pe veniturile personale; 

 Impozitul pe propietate (terenuri, apartamente, case, autovehicole, etc.); 

 Impozitul pe profitul societăților comerciale; 

 Diferite taxe locale. 

Dezvoltare activităților în turism ar duce la aparție de noi locuri de muncă, poate și o 

scădere a migrației, și ar aduce venituri consistente administrației locale Uricani. Parte din 

aceste venituri ar putea fi folosite în dezvoltarea și marketingul comunității, atât timp cât ar fi 

utilizate la dezvoltarea continuă a turismului în acest colț de țară. 

Dar, din păcate, nu putem vorbi de dezvoltare atât timp cât comunitățile locale 

învecinate nu acționează pe baza unui plan de dezvoltare prin care să se dezvolte echilibrat și 

unilateral. 
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Partea a 2-a 

Strategia de implementare 2020 - 2027 

 

Viziune, Obiective și Ținte 

Să transformăm orașul Uricani într-o destinație turistică de calitate pe baza 

patrimoniului său natural şi cultural care să corespundă standardelor Uniunii Europene 

privind furnizarea produselor şi serviciilor până în 2027 şi să realizăm o dezvoltare durabilă 

din punct de vedere al mediului a sectorului turistic într-un ritm de dezvoltare superior altor 

destinații turistice.    

Obiective  

 Crearea unei imagini nuanțate privind avantajele orașului Uricani și a 

Depresiunii Petroșani – Valea Jiului ca destinație turistică; 

 Crearea unei imaginea marcă turistică a Văii Jiului; 

 Asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului într-o manieră în care 

bogățiile sale de mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură 

apreciate în prezent şi păstrate pentru generațiile viitoare; 

 Asigurarea recunoaşterii turismului ca factor cheie în cadrul economiei şi ca 

un generator de noi locuri de muncă pentru locuitorii orașului Uricani, dar și a 

Văii Jiului; 

 Să conştientizeze populația din orașul Uricani cu privire la bogățiile turistice 

ale zonei noastre şi dorința de a le împărtăşi oaspeților, vizitatorilor, turiștilor; 

 Dezvoltarea şi implementarea unui plan de marketing a destinației turistice 

Uricani prin colaborarea dintre sectorul public şi cel privat, vizând toate 

piețele principale cu potențial; 

 Asigurarea mecanismelor de sprijin coordonat pentru organizațiile de turism 

regionale şi locale în dezvoltarea politicii turismului zonal; 
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 Extinderea în mediul on-line a paginilor de turism local, aceasta reprezentând 

un instrument major de promovare și informare; 

 Dezvoltarea zonei montane pentru a oferi facilități şi atracții oaspeților pe 

parcursul întregului an; 

 Identificarea oportunităților şi luarea măsurilor care să permită extinderea 

sezonului turistic;  

 Extinderea sistemului de marcare a obiectivelor turistice de interes şi 

introducerea de rute turistice tematice noi; 

 Sprijinirea dezvoltării ecoturismului, a parcurilor naționale, a rezervațiilor şi a 

zonelor rurale; 

 Aplicarea unor planuri de implementare eficiente pentru a asigura îndeplinirea 

obiectivelor. 

 

Abordare strategică  
  

Obiectivul central al prezentului Strategiei de Dezvoltarea Turismului în Orașul 

Uricani este acela de a confirma că acesta poate devenii o destinație turistică de succes prin 

identificarea mijloacelor prin care nevoile pieței pot fi adaptate produselor şi serviciilor de 

calitate precum şi optimizarea potențialului pieței. 

Într-o mai mare sau mai mică măsură, aceste acțiuni trebuie aplicate în toate sectoarele 

turismului  – produse, destinație turistică, servicii etc. și includ:  

 Turismul montan; 

 City breaks; 

 Drumeții, Tururi şi geoturism; 

 Turism climateric; 

 Turism activ şi turism de tineret; 

 Turism cultural; 

 Turism de afaceri; 

 Turism rural şi ecoturism; 

 Educație şi pregătire în turism; 

 Cazare și alimentație publică (peste 50% bucătărie local – tradițională); 

 Atracții; 
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 Transport; 

 Informare turistică; 

 Marketingul destinației Uricani; 

 Controlul calității; 

 Planificare; 

 Cadrul natural, Mediu și Protecția mediului; 

 Promovarea investițiilor şi servicii de consultanță.  

Nu este posibil ca aceste acțiuni să transforme toate aceste sectoare într-o perioadă 

scurtă de timp, în special pentru că acestea sunt independente, fiind necesară o abordate 

etapizată. 

- În primul rând, este necesară Consolidarea pentru a asigura nivelul curent al 

activității şi operațiilor în timp ce sunt realizate acțiunile corespunzătoare de 

cercetare, planificare şi restructurare.  

- În al doilea rând, trebuie realizate acțiuni de Modernizare planificate pentru a 

umple golurile, a îmbunătăți calitatea şi standardele, dar şi pentru a promova şi 

oferi produse şi servicii mai bune pe piață în mod eficient.   

- În al treilea rând, numeroase sectoare au nevoie de o Diversificare a activității 

economice pentru a ține pasul cu nevoile în schimbare ale pieței şi pentru a 

identifica şi dezvolta noi oportunități de piață.   

Practic fiecare zonă a orașului Uricani are potențial turistic, într-o formă sau alta şi 

poate beneficia de pe urma acestei abordări strategice. Unele zone au posibilitatea de a 

demara o serie de activități, într-un anume sector de turism ca urmare a punctelor tari 

existente precum căi de acces corespunzătoare, resurse naturale, produse de calitate, 

infrastructură dezvoltată şi ca urmare a faptului că sunt deja recunoscute pe piață (Ex. 

Câmpușel, Câmpu lui Neag, etc). 

Conştientizarea turismului în general este o cerință de bază pentru succesul dezvoltării 

durabile a turismului. Turismul implică toți cetățenii, iar dezvoltarea turismului nu aduce 

beneficii doar celor implicați direct în sectorul turistic, ci şi indirect tuturor celorlalți. 

 

1. Turismul montan 

Turismul montan s-a dezvoltat serios în ultimii zeci de ani, și nu numai în timpul 

iernii, când sezonul sporturilor de iarna transformă stațiunile montane în destinațiile preferate 
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și aglomerate de turiști. E adevărat că turismul montan s-a dezvoltat în timp bazându-se pe 

investiții majore, datorate în special cererii în creștere pentru condițiile de cazare și 

practicarea sporturilor de iarna. Investițiile s-au concentrat în mod firesc în zonele care 

îmbinau perfect condițiile naturale cu cele economice și sociale. 

Dar în ultimele decenii dezvoltarea turismului montan a dus la apariția de noi stațiuni 

turistice montane destinate oricărui turist care își dorește petrecerea timpului liber – week end, 

sejururi, concedii, în destinații pitorești mai puțin cunoscute și care să le ofere tot confortul pe 

care și-l doresc. 

Pentru turismul montan, esențial este potențialul natural: munții, peisajele, condițiile 

specifice pentru practicarea sporturilor montane indiferent de sezon. Cele mai competitive și 

căutate stațiuni montane s-au dezvoltat în și în apropirea zonelor dezvoltate economic. 

Promovarea turismului în orașul Uricani, creşterea competitivităţii şi atractivităţii ca 

destinaţie turistică la nivel local, regional, național și internațional, dar și conservarea 

resurselor turistice reprezintă obiective prioritare ale Primăriei orașului Uricani și a Centrului 

Național de Informare și Promovare Turistică Uricani, prin urmare dorim ca prin dezvoltarea 

turismului, acesta să devină unul din sectoarele locale importante, deoarece dispune de un 

valoros potenţial de dezvoltare în contextul noilor provocări economico-sociale. 

Apariția pe piața turistică din România a unor zone noi cu potențial turistic, dar și 

dezvoltarea turismului de către administrațiile locale și mediul privat a făcut ca o bună parte 

din turiști să se reorienteze.  

Astfel apariția pe lângă drumeția pe traseele turistice montane pedestre a altor tipuri de 

turism montan și a amenajamentelor pentru practicarea acestora a dus la creșterea numărului 

de turiști și atractivitatea zonei. 

Noile tipuri de turism montan nu au întârziat să fie practicate și promovate și în orașul 

Uricani: 

- Trasee turistice tematice. Necesitatea creării acestor trasee a apărut din prisma 

faptului că orașul Uricani nu arătă turistului prea multe. Acesta tranzita prin 

localitate după care pleca spre Retezat, munți emblematici ai României. 

Finalizarea turnării covorului asfaltic pe raza orașului Uricani a dus la creșterea 

numărului de turiști, în special spre zona Retezatului Mic – Câmpul Mielului și 

Câmpușel. Retezatul Mic, munte cu o geologie prodominat calcaroasă, deține o 

multitudine de elemente (chei, poduri natural suspendate, babe, sfincși, etc) prea 
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puțin cunoscute și neexploatate din punct de vedere turistic. Astfel în Retezatul 

Mic au fost marcate două trasee turistice tematice: Podul natural din Scocul 

Urzicarului și Paradisul verde din Cheile Iarului, trasee ce au atras în primul an 

câteva mii de turiști. În zona Câmpu lui Neag, mai precis Valea Lazăru și Valea 

Mării a mai fost realizat un traseu turistic tematic ce cuprinde ambele văi și unde 

pot fi vizitate cele două cascade de pe Valea Lazăru, Canionul, sfinxul și cele 6 

cascade din Valea Mării. Au mai fost realizate traseele tematice Cascada Firizoni 

și Cascada Sterminos, astfel în orașul Uricani existând în prezent 5 trasee turistice 

tematice. Aceste trasee, realizate în anul 2019, nu au un grad de dificultate ridicat, 

au un timp de parcurgere de la 30 minute la 6-7 ore au atras un număr mare de 

turiști, de toate vârstele, iar pentru anii următori urmează a mai fi realizate câteva: 

traseul turistic tematic Peștera Dodoconi și traseul turistic tematic Circuitul 

muntelui Șigleu. 

 
Harta traseelor turistice tematice șia traseelor de Cicloturism și Mountain Bike 

 

- Cicloturismul și Mountain Bike-ul. Anul 2019 a fost anul dezvoltării traseelor de 

cicloturism și Mountain Bike în orașul Uricani. Lungimea totală a traseelor de 

cicloturism și Mountain Bike a ajuns la peste 150 km. Prin colaborarea dintre 

Primăria Uricani, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani și 

Fundația Noi Orizonturi ne dorim ca până în anul 2027 în zona Depresiunea 

Petroșani – Valea Jiului cicloturismul și Mountan bike-ul să poate fi practicat în 

peste 600 km de trasee în cadrul proiectului ”Cicloturism și Mountain Bike în 
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Valea Jiului”. Acest traseu se va fi un circuit montan ciclistic ce se va derula prin 

toate orașele Văii Jiului, pe creasta principal a munților Vâlcan, Tulișa, Estul 

munților Șureanu și Parâng, urmând să facă înconjurul Depresiunii Petroșani și va 

fi realizabil doar cu implicarea tuturor administrațiilor locale, ONG-urilor și a 

agenților economici cu activități în turism.  

- Plimbări cu ATV-ul și Jeep-ul – orașul Uricani deține aproximativ 70% fond 

forestier, acesta fiind stăbătut de o multitudine de drumuri forestiere (peste 400 

km), utilizate în trecut la exploatarea pădurii. Aceste drumuri în prezent sunt 

folosite de iubitorii sporturilor cu motor ATV și Jeep. 

- Turism activ -  este dedicate celor dornici de mişcare după mesele îmbelşugate, iar 

orașul Uricani le oferă poteci pitoreşti pentru drumeţii, lacuri şi râuri pentru o 

scaldă pe cinste în zilele de vară şi piste de schi (neamenajate – freeride și 

extreme) în timpul iernii (Oslea, Șiglău, Tulișa).  

- Silvoterapia este o practică terapeutică străveche și constă în a realiza diferite 

exerciții fizice în pădure, de la jogging și mersul pe bicicletă până la plimbări 

foarte scurte, odihnă și meditație la umbra arborilor. Aerul din pădure este foarte 

bogat în oxigen, conținând o cantitate apreciabilă de ioni negativi de oxigen. 

Acesti ioni de oxigen sunt precum niște compuși organici indispensabili vieții – 

“vitaminele aerului”. Ei stimulează toate funcțiile organismului, ajutând la 

menținerea tinereții printr-un proces eficient de oxigenare a creierului.  

De asemenea, aceste “vitamine” activează circulația sângelui, crește numărul 
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globulelor roșii, favorizează somnul și ușurează respirația celor cu problem 

pulmonare. Aerul pădurii fortifică, vitalizează, crează o stare de bună dispoziție.  

De această terapie se pot bucura cei suferinzi de probleme respiratorii, migrene, 

probleme psihice ușoare (iritare, nevroze, insomnie) etc., iar perioada optimă a 

unui asemenea tratament este înainte de masă și noaptea. 

Alte “leacuri” pe care pădurea le produce neîncetat sunt fitoncidele, care sunt 

“antibioticele pădurii”. Acestea sunt niște substanțe organice volatile cu acțiune 

bactericidă, fungicidă, bacteriostatică și fungistatică. La majoritatea arborilor 

aceste substanțe antibiotice cresc treptat din primăvară, ajungând la cele mai înalte 

valori în lunile de vară și începutul toamnei, după care scad. Cel mai bun 

producător a fitoncide este pădurea de pin. Aerul din pădurile de pin și cedru este, 

practic, steril. Fitoncidele de pin măresc vigoarea generală a organismului, au un 

efect benefic excelent asupra sistemul nervos. Manifestări deosebite a 

proprietăților fitoncidelor se manifestă la arbori cum ar fi: anin, arțar, călin, 

iasomie, magnolie, mesteacăn, plop, salcie, salcâm. 

În psihoterapie, tratamentul cu ajutorul pădurii are importante efecte asupra 

psihicului uman. Psihoterapeuții afirmă că pădurea poate influența psihicul uman 

prin formele, culorile, sunetele și mirosurile care există în pădure. Astfel, copacii 

înalți exprimă voință și dârzenie, cei cu coroana mare și bogată exprimă măreție și 

putere. Arborii cu o formă neregulată exprimă multă imaginație. De asemenea, cei 

cu ramuri groase și puține exprimă forță, iar cei cu ramuri subțiri și numeroase – 

sensibilitate; ramurile sinuoase exprimă dificultate, cele orizontale – statornicie, 

cele verticale – dorința de afirmare, iar cele înclinate – lipsa de voință. Frunzele 

mari și groase exprimă forța, cele subțiri și sensibile la adierea vântului – agitație, 

instabilitate. Specialiștii afirmă că o pădure privită de aproape are efecte 

stimulatoare, iar de departe are efecte sedative. 

Prin principiul rezonanței, noi putem să asimilăm de la arbori o parte din forța și 

farmecul lor, amplificându-ne energia subtilă necesară armonizării ființei noastre 

pe multiple planuri. Astfel, de exemplu, se recomandă celor triști să se plimbe prin 

păduri de brazi sau toamna pe alei cu arțari, când frunzele lor sunt galben-

portocalii. Celor apatici să se plimbe printre plopi sau brazi, iar celor rigizi să se 

relaxeze pe malul apelor cu salcii plângătoare. 
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Aceasta metodă terapeutică este indicată în combaterea oboselii și a stresului, celor 

suferinzi de astm bronșic, bronșită cronică, ateroscleroză, hipertensiune arterială, 

nevroze, insomnie, dar și omului sănătos pentru călirea organismului. 

- Alpinism și escaladă – în România numărul alpiniștilor și cățărătorilor a scăzut 
enorm de mult după 1989, dar aceasta nu a împiedicat realizarea de noi rute și 
rtasee de alpinism și escaladă în orașul Uricani. Perioada 1987 – 1995 a fost cea a 

dezvoltării alpinismului și escaladei în orașul Uricani, în acel timp în zonele în 
care se practica alpinismul și escalada își desfășurau activitatea și antrenamentela 
Acociațiile sportive Retezat Valea de Brazi și Minerul Lupeni. Pentru că aproape 
fiecare curs de apă din bazinul hidrografic al Jiului de Vest a străpuns calcarele și a 
format chei, mai mici sau mai mari, în orașul Uricani există câteva zone unde se 

practică alpinismul și escalada: Cheile Valomir, Cheile Valea de brazi, Cheile 

Buții,  Pereții din Piule, Cheile Jiului de Vest – zona Câmpușel. În general traseele 
au fost amenajate în funcție de mărimea pereților, cele mai multe fiind destinate 
practicării escaladei. În orașul Uricani există un număr de peste 200 trasee, 

numărul lor crescând de la an la an. De asemenea sunt cunoscute evenimentele ce 
atrag un număr mare de sportiv: Hai la Un grad, Open Climbing Jiul Valley și 
Câmpușel Climbing Festival. 

- Speoturismul – este o incursiune ghidată în peșteră, care presupune orientare și 
depășirea unor obstacole variate (mers în apă, târâș, rapeluri, avene, cascade). 
Pasionaților de speologie li se oferă astfel o experiență inedită, explorarea 
adâncurilor fiind plină de provocări, dar în același timp fascinantă pentru cei 
însetați de cunoaștere. Peșterile vizitate sunt bogate în formațiuni (stalactite, 
stalagmite, gururi de apă, baldachine, draperii, coloane). Se vor întâlni cu 

siguranță specii cavernicole: ciuperci, viermi, melci de peșteră, diferite insecte, 
pești cu ochi rudimentari, lilieci. Speoturismul se poate practica numai cu 

echipament corespunzător, care constă în: căști, hamuri, corzi și dispozitive de 
asigurare, sisteme de iluminat, costume de neopren. Orașul Uricani abundă de 
peșteri, peste 500 de peșteri de diferite lungimi și grade de dificultate care pot fi 
vizitate. 

- Turism de aventură – nu este o provocare doar pentru turist, ci și pentru cei care 

oferă acest tip de servicii. Aceștia trebuie să găsească metoda optimă prin care pot 

integra activitatea în circuitele turistice, factorii care fac oferta turistică atractivă, 

competitivă, precum și metoda de promovare cea mai eficientă. Turismul de 
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aventură este, de altfel, o idee de afacere profitabilă și ușor de pus în practică. Cu o 

promovare eficientă, profitul ar putea fi garantat de mai multe aspecte:  

 Turismul de aventură nu este definit de caracteristici socio-demografice sau 

de popularitatea unei destinații, ci de interese naturale, culturale și 

etnografice, care, în mediul rural, se găsesc cu abundență; 

 Turismul de aventură acoperă o latură destul de mare a segmentului de vârstă 

turistic, existând activități pentru copii, pentru cei până în 45 ani si chiar 

programe pentru vârstnici; 

 Este practicat de întreaga familie, așa că un turist câștigat înseamnă de fapt, o 

familie de turiști câștigată.  

    Potențialul turistic de aventură este unul atractiv atât prin prisma 

componentei naturale (peisaje, relief variat, condiții climatice), cât și prin prisma 

componentei antropice (vestigii, etnografie, folclor). 

 

2. Turism activ 

Turismul activ este definit aici în sensul de sejururi sau week-enduri pentru care 

motivația principală este practicarea plimbărilor și a diferitelor sportul în aer liber (mers pe 

jos, cu calul, cu bicicleta, cu barca/kayak, trekking, etc.). 

Destinația turistică Uricani poate oferi multiple tipuri de produse ecoturistice și de 

turism activ accessibil tuturor:  

 Drumeții: în funcție de pregătirea fizică, turiștii pot alege trasee diverse ca grad 

de dificultate; aceste drumeții sau excursii sunt fie componentă de bază a 

produsului turistic, fie o parte de agrement a unui produs turistic complex; 

 Cicloturismul beneficiază de un cadru natural și antropic propice: drumurile 

către o serie de atracții naturale sunt mai puțin aglomerate, însă interesul 

turiștilor pentru practicarea acestui tip de turism este strâns legat de existența 

unor trasee sau zone marcate pentru bicicliști;  

 Echitația sau călăria este un sport care câștigă teren și devine din ce în ce mai 

popular, încurajat de posibilitățile oferite de cadrul pitoresc al regiunii de a 

crea trasee prin mijlocul naturii; 

 Sporturi extreme (parapantă, deltaplan) - pentru pasionați, componenta de 

turism este influențată de proximitate (zona va atrage în primul rând 
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practicanții acestor sporturi din orașele cele mai apropiate), dar și de 

evenimentele de profil organizate în zonă, respectiv de importanța comunității 

de adepți ai sporturilor extreme din regiune; 

 Observarea florei și a faunei din cadrul produselor ecoturistice (de exemplu, 

culegerea plantelor medicinale, observare de păsări – „bird-watching” sau de 

animale sălbatice –„wild-watching”); 

 Sporturi motorizate (ATV, motociclism „enduro”) sunt o componentă 

controversată a turismului activ, mai ales în zonele protejate și parcurile 

naționale. Acestea se desfășoară, în majoritate, făcând uz de drumurile 

forestiere (și de multe ori chiar în lipsa unor drumuri sau poteci) și au potențial 

mare de distrugere a ecosistemelor specifice. Cu toate acestea,  ele atrag din ce 

în ce mai mulți turiști pasionați, majoritatea români, care participă la diverse 

manifestări sportive specifice. 

Un punct aparte al  turismului activ ar putea fi ”Drumurile verzi” sau vías verdes, 

voies vertes, voies lentes, voies douces, green axes, green corridors sunt rute dedicate exclusiv 

traficului nemotorizat, mai precis: 

• pietoni,  

• cicliști,  

• persoane cu mobilitate redusa sau cu dizabilități,  

• cșlșreti,  

• roleri;  

• persoane cu kayak sau canoe etc.  

Practicanții turismului pe drumuri verzi utilizează instrastructuri liniare parțial sau 

complet scoase din uz, cum ar fi:  

o linii ferate dezafectate sau poteci pe malul râurilor ; 

o drumuri forestiere; 

o secțiuni de drumuri județene și locale cu trafic scăzut sau care nu mai sunt 

utilizate; 

o importante itinerarii istorice; 

o trasee de pelerinaj etc 

Caracteristice principale ar trebui să fie:  
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 Acesibilitate – înclinarea drumului trebuie să fie mică sau egală 

cu zero, pentru a permite utilizarea lor de către toate persoanele, inclusiv cele 

cu dizabilități; 

 Siguranță – traseele trebuie să fie separate de drumurile cu 

trafic mediu și intens, cu o atentă planificare a intersecțiilor și punctelor de 

traversare; 

 Continuitatea traseului – cu propunerea de soluții alternative în 

caz de obstacole (zone greu accesibile sau cu trafic motorizat);  

 Respectul față de mediul înconjurător de pe toată lungimea 

traseului; 

 Respectul față de localnici și propietățile acestora. 

De ce o rețea locală de drumurile verzi ? 

- Pentru a păstra și valorifica zonele bogate în tradiții și în biodiversitate;  

- Ca să promovăm noi posibilități de recreere active, sportul în general și un stil de 

viață sănătos; 

- Pentru a reduce efectele negative ale congestionării traficului și a crește calitatea 

vieții; 

- Pentru a stimula economia locală, prin încurajarea micilor întreprinzători, mai ales 

în zone prea puțin valorificate până acum; 

- Pentru a crea conexiuni cu drumurile verzi strategice/de lung parcurs care sunt 

promovate la nivel european cum ar fi de exemplu: EUROVELO 6 - (traseu de 

ciclism de la Oceanul Atlantic la Marea Neagră): acest traseu se întinde de la Saint 

Nazaire, în Franta, până la Constanța/ Tulcea, prin defilieu Dunării. 

 

3. City break 

Orașele din Depresiunea Petroșani – Valea Jiului se află înșiruite dealungul DN 66, 

DN 66A și DJ 709H, începând cu Petrila, Petroșani, Vulcan, Lupeni și Uricani, după care 

continuă spre Câmpușel, pe o distanță de 60 km, ce pot fi parcurși cu automobilul propiu, 

mijloacele de transport în comun sau practicând cicloturismul. 
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Harta drumului ce traversează Depresiunea Petroșani – Valea Jiului 

Fiind o zonă pitorească, cu un potențial turistic deosebit, în fiecare oraș se pot organiza 

city break-uri, atât pentru turistul de rând cât și pentru vizitatori veniți în scop de afaceri. 

C.N.I.P.T. Uricani a realizat primul city’s break (poate singurul din România ce se 

desfășoară în mai multe orașe) ce cuprinde toate orașele din Valea Jiului, cu un program ce se 

derulează pe minim 2 zile, dar se poate lungi în funcție de plăcerea turistului. A fost realizat 

din nevoia de a petrece un  week-end dedicat oraşelor Văii Jiurilor şi de ce nu, dedicat 

culturii, tradiţiei, aventurii şi distracţiei. Pentru informații accesați: http://cnipturicani.ro/jiu-

valley-city-break/. 

 

4. Turism climateric; 

Elementele climatice se diferenţiază în timp şi în spaţiu, clima fiind un factor dinamic 

ce poate susţine sau limita activitatea turistică. Factorii climatici reprezintă elementul cheie de 

atracţie pentru turiştii sosiţi în destinaţiile montane sau de litoral şi nu numai. Astfel, vremea 

caldă şi precipitaţiile reduse sunt factorii cei mai importanţi pentru o destinaţie de vacanţă, iar 

grosimea stratului de zăpadă reprezintă punctul forte al unei staţiuni montane destinată 

sporturilor de iarnă. În general, toate formele de activitate care au loc în aer liber sunt 

influenţate într-o formă sau alta de elementele climatice.  

Pentru comunitatea locală din Uricani, respectiv din Depresiunea Petrșani – Valea 

Jiului turismul ar putea reprezenta unul dintre sectoarele economice cele mai importante, iar 

condiţiile climatice ar putea ridica nivelul de dezvoltare economică şi socială al orașului. 

http://cnipturicani.ro/jiu-valley-city-break/
http://cnipturicani.ro/jiu-valley-city-break/
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Pentru planificarea şi efectuarea unei anumite forme de turism este nevoie să se 

cunoască vremea şi clima. Prima implică datele prognozelor meteorologice pentru perioade de 

la 24 de ore la mai multe zile; prognozele sunt însoţite de avertismentele referitoare la posibile 

ploi torenţiale, viscole, secetă prelungită, vânturi puternice. Toate acestea influenţează 

programarea unor forme de turism (drumeţii, pescuit sportiv, vânătoare sportivă, sporturi 

naurice, siloterapie) şi anulează rezultatele performanţei în activităţile turistice (sporturi de 

iarnă, canotaj, înot).  

În ceea ce priveşte clima, în funcţie de aceasta se stabileşte intervalul de timp cu 

condiţii favorabile diferitelor forme de turism. În acest sens, importante sunt perioadele 

optime pentru practicarea schiului şi săniuşului în zonele montane; lunile sau intervalele 

frecvent ploioase sau secetoase; raportarea intervalelor cu vânt puternic şi a celor cu calm 

atmosferic. 

Rolul climei nu se reduce numai la creionarea atmosferei de desfăşurare a activităţilor 

turistice, în special pentru turismul de sănătate, ea se impune prin anumite trăsături, ca 

obiectiv de sine- stătător. Astfel de trăsături sunt cele ce aparţin climatului de adăpost și 

climatului subteran. 

Climatul de adăpost este propriu depresiunilor închise, anumitor culoare de vale sau 

platourilor adăpostite, care nu se află în calea circulaţiei dominante a maselor de aer. 

Amplitudinea redusă a oscilaţiilor climatice conferă acestor arii un coeficient superior de 

atractivitate, îndeosebi pentru fluxurile turismului curativ. Depresiunea Petroșani este o astfel 

de regiune, la care participarea climatului la zestrea ei turistică încă nu este recunoscută. 

Climatul subteran se întâlneşte în peşteri sau în cavităţi artificiale şi se caracterizează 

printr-o constanţă remarcabilă a temperaturii, umidităţii sau circulaţiei aerului, dar nu toate 

peşterile au un astfel de topoclimat. Pe lângă marea sa constanţă, climatul subteran se impune 

ca factor terapeutic de prim ordin prin ionizarea puternică a aerului (aerosoli). Pe lângă marea 

sa constanţă, climatul subteran se impune ca factor terapeutic de prim ordin prin ionizarea 

puternică a aerului (aerosoli). Cantităţile de aerosoli din vechile saline explică apariţia 

sanatoriilor subterane pentru tratarea unor afecţiuni respiratorii (astm bronşic).  

În orașul Uricani există peste 500 de peșteri, de diferite lungimi, majoritatea cu grad 

ridicat de dificultate, dar este amenajată o singură peșteră, în Câmpu lui Neag, la Parcul de 

aventură Cheile Negrului, iar la nivelul Văi Jiului, mai există amenajată Peștera Bolii. 
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Prin urmare climatul este o resursă principală a turismului în măsura în care el 

contribuie la determinarea durabilităţii destinaţie, din păcate neexploatată. 

Bioclimatul este un factor terapeutic natural dependent de condițiile locale de relief, 

altitudine, parametri climatici și vegetație, definit de suma caracteristicilor elementelor 

climaterice ce aparțin unei zone (climatice), ce prin parametri elementelor ei componente 

influențează organismul uman. Între anumite limite ale parametrilor însă, factorii respectivi nu 

influențează starea organismului,astfel că ei sunt în raport cu acesta „indiferenți” sau cu 

caracter „de cruțare”. 

Bioclimatul tonico-stimulent  – se găsește la altitudini de peste 800 m până la 2000 m. 

Este caracteristic climatului de munte (peste 700 - 800 m), care se evidențiază prin scăderea 

presiunii atmosferice și a presiunii parțiale a oxigenului, scăderea temperaturii și a umidității 

absolute, creșterea radiației globale și creșterea radiației ultraviolete. Confortul termic este 

scăzut, iar stresul cutanat, pulmonar și cardiovascular cresc proporțional cu altitudinea. 

Beneficiile bioclimatului tonico – stimulent specific orașului Uricani subt: 

 Creșterea ventilației pulmonare; 

 Cresterea ritmului cardiac; 

 Accelerarea metabolismului; 

 Mobilizarea rezervelor de sânge; 

 Creșterea numărului de hematii; 

 Stimularea mecanismelor de termoreglare; 

 Reglarea metabolismului calciului; 

 Stimulează creșterea producției de vitamina D; 

 Stimularea imunității; 

 Echilibrarea sistemului nervos și endocrin. 

Bioclimatul tonică – stimulent este recomandat în tratarea anemiilor, convalescenței, 

rahitism, tulburări de creștere, astenie, insomnie, excitabilitate, astm, bronșite, hipertiroidie, 

reumatism. 

 

5. Turism activ şi turism de tineret; 
În contextul actual al dezvoltării și promovării orașului Uricani, se manifestă o 

creştere a participanţilor la mişcarea turistică ca număr de persoane, amplificând aportul său 

la dezvoltarea economico-socială şi reclamând, în acelaşi timp, adaptări ale acestuia la noile 
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cerinţe ale clientelei turistice. Practic, este vorba de încurajarea şi promovarea unor forme de 

turism care să răspundă nevoilor specifice ale unor segmente bine definite ale pieţei, cum este 

şi cel de tineret. Foarte importantă este contribuţia pe care o are turismul de tineret în cadrul 

economiei locale şi a societăţii civile, în general.  

Când practică turismul, tinerii călătoresc departe de comunitatea locală din care fac 

parte, curiozitatea îi face să „deschidă” noi destinaţii turistice şi prin urmare, aportul lor 

asupra economiilor şi comunităţilor este semnificativ.  

Turismul deschide noi orizonturi tinerilor în ceea ce privete activitatea lor intelectuală 

și morală, precum și participarea activă în rezolvarea problemelor unei societăți în plină 

dezvoltare. El dă noi dimensiuni dorinței puternice de libertate a tinerilor și pregătirii lor 

pentru a acționa în sensul creșterii responsabiliății. Deci, turismul a devenit nu numai o 

“marfă” la care tinerii au dreptul cuvenit ci și o cale convenabilă și veridică de a dobândi o 

personalitate deplină. 

Orașul Uricani este amplasat la altitudinea medie de 710 m și oferă tineretului diferite 

forme de petrecere a timpului liber în zona montană (alpinism, escaladă, speoturism, 

cicloturism, schi de tură, freeride, snowboarding, rafting, canyonig, parcuri de aventură, 

turism montan pedestru și tematic, etc.), dar din păcate crearea, dezvoltarea și promovarea  

acestor activități se află la început, într-o formă primară de dezvoltare, această zonă fiind prea 

puțin cunoscută, relativ nou descoperită de majoritatea turiștilor și a vizitatorilor.  

 

6. Turism cultural; 

Apariţia turismului cultural în cercetare ca şi obiect de studiu îşi are originile la 

începutul secolului XX, dar abia în 2002 Consiliul Internaţional pentru Monumente Culturale 

şi Istorice a publicat o definiţie formală după cum urmează: „Turismul cultural şi cultural – 

cognitiv este acea formă de turism care se concentrează asupra mediului cultural şi care, la 

rândul ei include reperele culturale şi istorice le unei destinaţii sau moştenirea cultural-

istorică, valorile şi stilul de viaţă al populaţiei locale, artele, meşteşugurile, tradiţiile şi 

obiceiurile populaţiei locale.” În plus, rudele culturale şi cognitive pot include şi o vizită sau 

participare la activităţi şi evenimente culturale, vizite la muzee, concerte, expoziţii, galerii etc. 

Componenta principală în această definiţie este conceptul de „moştenire culturală a 

orașului Uricani”, care include moştenirea tangibilă şi intangibilă ca un „set de valori 
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culturale care sunt purtătoare de memorie istorică, identitate naţională şi au o valoare 

ştiinţifică sau culturală” și aici precizăm momârlanii. 

O propunere interesantă pentru comunitatea momârlanilor ar fi crearea ”Ținutului 

momârlanilor” care să cuprindă toate comunitățile momârlănești din Depresiunea Petroșani – 

Valea Jiului, acesta putând fi un instrument pentru dezvoltarea economică locală, care duce la 

creşterea economică prin atragerea vizitatorilor din exteriorul comunităţii gazde şi care sunt 

parţial sau în mod general motivaţi de un interes în componentele istorice, artistice, ştiinţifice 

sau care au legătură cu stilul de viaţă, realităţile, tradiţiile şi informaţiile referitoare la o 

comunitate, regiune, grup sau instituţie. O astfel de călătorie se concentrează pe aprofundarea 

mediului cultural, aici incluzând, de asemenea peisajele, artele vizuale şi teatrale, stilurile de 

viaţă, valorile, tradiţiile, obiceiurile şi evenimentele din orașul Uricani, respectiv Depresiunea 

Petroșani – Valea Jiului.  

Dacă turismul caută moduri de a crea „produse turistice comercializabile” precum şi 

un mediu de lucru şi de viaţă, momârlănimea ar putea fi unul din aceste produse, iar turismul 

cultural – cognitiv poate reprezenta pentru turiști o interacţiune între componentele culturale, 

etnice, istorice ale comunității momârlanilor în ”Destinația turistică Valea Jiului” și care 

urmează a fi utilizată ca resursă pentru atragerea turiştilor şi dezvoltarea turismului. 

Parte a turismului cultural sunt şi călătoriile religioase, în special pelerinajele. De 

exemplu, ne putem referi aici turiștii credincioși ce vizitează mânăstirile, bisericile și 

schiturile aflate în fiecare oraș al Văii Jiului. C.N.I.P.T. Uricani a creat primul circuit al 

bisericilor din orașul Uricani, un tur al bisericilor care la scurt timp după publicare a fost 

realizat de mai mulți turiști (http://cnipturicani.ro/turul-bisericilor/). 

O ramură aparte care aduce un număr de vizitatori din localitățile din imediata 

apropire a orașului Uricani este turismul artistic, cultural și creativ. Sunt cunoscute 

evenimentele culturale ce au loc în orașul Uricani în fiecare an: nedeile, obiceiurile, tradițiile 

și festivalurile de muzică populară și contemporană. ( vezi http://cnipturicani.ro/informatii-

utile/obiceiuri-evenimente/) 

Turismul cultural este caracterizat ca fiind un produs turistic specific definit sub forma 

unui set (pachet) de bunuri şi servicii materiale oferite unor turişti motivaţi cultural, ca preţ 

total de la momentul la care ei îşi părăsesc domiciliul şi până ce se întorc acasă și este 

conceput pentru a satisface nevoile turiştilor culturali. 

http://cnipturicani.ro/turul-bisericilor/
http://cnipturicani.ro/informatii-utile/obiceiuri-evenimente/
http://cnipturicani.ro/informatii-utile/obiceiuri-evenimente/


 

83 

 

Părăsind natura concretă a turismului cultural, analiza elementelor individuale arată 

faptul că festivalurile angrenate în turism pot fi o unealtă extrem de eficientă nu doar pentru 

înţelegerea reciprocă şi cooperarea dintre pculturi, dar şi pentru creşterea socio-economică a 

regiunii. Ca urmare a caracteristicilor lor, festivalurile creează un mediu natural şi dau naştere 

la diverse iniţiative comerciale legate de publicitate, marketing, înregistrare şi producţie de 

produse audio şi video, diverse tipuri de servicii, iar aceasta reprezintă o bună bază pentru 

dezvoltarea promovării turistice a afacerilor mici şi mijlocii ca urmare a schimbărilor globale 

induse în profilul socio-economic al regiunii şi îmbunătăţirii calităţii vieţii. 

Muzeele tradiționale reprezintă principalele atracţii pentru turişti existând cu teme 

specifice: Muzeul momârlanului de la Câmpu lui Neag, Muzeul ”Mesajul străbunilor” sau 

al persoanelor individuale (Casa Amicii), precum şi orice muzeu specific care poate atrage un 

anumit grup ţintă. 

Monumentele religioase – catedralele, bisericile, mânăstirile şi altele ar putea şi ele să 

atragă turişti. Multe dintre aceste monumente funcţionează ca şi muzee. Mulţumită acusticilor 

deosebite, ele sunt adesea utilizate ca locuri de concerte. 

Monumentele și statuile din orașul Uricani, puține la număr, nu sunt un punct de 

atracție pentru turiști, dar apariția unur noi monumente și statui, dedicate eroilor locali, 

minerilor, industriei mineritului, ar putea fi un factor atractiv în contextul modernizării și 

cosmetizării localitații.  

Vizitele la locurile istorice sunt influenţate de mulţi factori, cum ar fi: caracteristicile 

intereselor turiştilor; gradul de cultură generală şi nivel educaţional al acestora; cunoştinţe 

preliminare ale ţării sau părţi ale acesteia, precum şi moştenirea sa culturală şi istorică; 

posibilităţi financiare; percepţii psihologice ale religiilor; obiceiuri şi mod de viaţă etc. Din 

păcate existența urmelor de locuire romane (castru) și a gropilor de exploatare a aurului de 

către civilizația romană (înregistrate RAN – Registrul Arheologic din România) nu pot fi 

exploatate turistic (momentan), fiind amplasate pe terenuri private, vizitarea lor putând fi 

realizată doar cu acordul propietarului terenului. 

 

7. Turism de afaceri; 

Turismul sau călătoria de afaceri poate fi considerată coloana vertebrală sau ,,pâinea și 

untul" industriei turistice deoarece pentru o mare parte a oamenilor de afaceri, călătoria face 

parte din activitatea zilnică. Odată ce călătoria este parte a slujbei lor, cheltuielile legate de 
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aceasta sunt, în general, constante, nefiind sensibile la fluctuațiile prețurilor și tarifelor așa 

cum se întamplă în cazul turismului de masă. 

Astfel, într-o tipologie ce nu se pretinde a fi completă, regăsim mai multe fațete 

(categorii) ale acestei activități: 

- conferințe;  

- întâlniri și convenții ale unor asociații sau corporații realizate la nivel local, 

regional sau național;  

- congrese și convenții la nivel internațional;  

- cursuri de pregatire profesională (traininguri);  

- târguri și expoziții;  

- călătorii stimulente (incentiv travel);  

- schimburile de studenți și profesori;  

- migrațiile sezoniere de muncă;  

- aprovizionarea cu anumite produse a piețelor;  

- acțiuni de caritate / proiecte ale organizațiilor non-guvernamentale realizate în alte 

locuri decât unde își au sediul;  

- angajații ce călătoresc în interes de serviciul;  

- călătorii individuale de interes general ale oamenilor de afaceri;  

- navetismul. 

Important este ca orașul Uricani, odată cu deschiderea DN 66A să ofere aceste 

facilități, dar și elementele care sunt cuprinse în acest concept, al turismului de afaceri, 

cuprinse în clasificarea de mai jos a formelor de turism de afaceri (business travel & 

tourism): 

a. Congrese și convenții naționale și internaționale; 

b. Conferințe și întâlniri locale, regionale și nationale, pentru asociații, firme, 

instituții; 

c.  Traininguri (cursuri); 

d. Expoziții și târguri comerciale; 

e.  Lansări de produse; 

f.   Incentive travel – Călătorii stimulente; 

g.  Călătorii individuale de afaceri; 

h.  Deplasări în interes de serviciu a funcționarilor din instituțiile de stat. 
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Ceea ce face ca întrunirile sa fie parte a turismului de afaceri este faptul ca ele 

angajeaza câteva servicii aparținând industriei turistice și pleacă de la premisele organizării. 

Turiștii care călătoresc în scopuri de afaceri preferă în special locațiile de cazare cât 

mai aproape de zona lor de interes, locații cu funcțiuni multiple (saună, spa, parc aventură, 

sală conferințe, broadband cu bandă largă, diferite facilități de petrecere a timpului liber, etc.), 

iar durata medie a unei călătorii de afaceri este de 3 – 4 zile, cu tarif mediu de 40 – 70 euro pe 

noaptea de cazare. 

Workshopul și TeamBuildingul – sunt reuniuni de grupuri umane mari, 30 - 35 de 

persoane în cursul căreia se discută, se socializează și colaborează, în grupuri mici, 

realizându-se un schimb de experiență și în cadrul cărora un număr variabil de expozanți își 

prezintă produsele unui public de profesioniști. În teritoriul administrativ al orașului Uricani 

astfel de locații găsim la Pensiunea Retezat și Complex Cheile Buții. 

Deschiderea DN 66A va prelua o parte din traficul auto din Defileul Jiului – DN 66 

facilitând un acces rapid spre punctele de vamă de la Drobeta Turnu Severin, iar deschiderea 

DJ 672C va face ca orașul Uricani să devină un punct nodal și o legătură între stațiunile din 

jur: Stațiunea Parâng, Stațiunea Straja, Domeniul schiabil Voineasa, Domeniul schiabil 

Șureanu, Zona turistică Pasul Vârcan, Stațiunea Băile Herculane și Stațiune Rânca – Sohodol. 

 

8. Turismul de Wellness 

Turismul de Wellness reprezintă asocierea turismului cu nevoia de a menține și de a 

îmbunătăți starea de bine a unei persoane. Această definiție include, evident, turismul de 

sănătate sau turismul balnear dar permite și extinderea conceptului de wellness la toate 

produsele turistice care presupun efectuarea unui sejur, indiferent că este vorba de unul de 

afaceri sau de agrement, astfel încât acest sejur să nu dăuneze echilibrului cotidian al 

călătorului, ba chiar să-l amelioreze. Știm cu toții cât este de dificil să-ți menții propriul regim 

alimentar sau să continui să practici activitățile fizice sau sportive uzuale atunci când suntem, 

spre exemplu, într-o călătorie de afaceri.  

Această noua viziune, mai largă, a turismului de wellness ne permite să propunem o 

clasificare a clientelelor în două principale grupe: 

 Cele al căror principal scop al călătoriei este wellness-ul: pentru turist, 

wellness-ul este unicul factor motivant pentru alegerea călătoriei și a 

destinației; 
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 Cele pentru care wellness-ul este doar un scop secundar al călătoriei: turistul 

caută să-și mențină starea de bine indiferent care ar fi motivația sau tipul 

călătoriei sale: de afaceri, conferințe, târguri, agrement-cultură, etc. Acest al 

doilea grup nu este încă luat în considerare de către actorii turismului, deși el 

reprezintă grupul cel mai important de turiști, iar turismul de wellness este în 

creștere rapidă la nivel global. 

Wellness-ul este o industrie în plină dezvoltare cu o serie de factori alimentează 

creșterea în sectorul turismului de wellness printre care: 

 Creșterea preocupării generale a consumatorilor față de starea proprie de 

sănătate și bunăstare fizică și psihică; 

 Oamenii lucrează mai intens și nivelurile de stres la care sunt supuși sunt în 

creștere, prin urmare concediile devin mai prețioase; 

 Creșterea gradului de informare asupra călătoriilor de wellness, ca și categorie 

aparte. Wellness-ul favorizează, înainte de toate, o atitudine preventivă. În 

același timp, consumatorii sunt și ei din ce în ce mai sensibili și mai deschiși 

către medicinile alternative și mai atenți față de necesitatea de a-și modifica 

stilul de viață pentru a-și conserva starea de sănătate; 

 Dezvoltarea wellness-ului este o tendință importantă la nivel mondial care 

trebuie analizată în legatura cu alte domenii, în special domeniul homeopatiei 

și al produselor naturale de cură (tip Plafar), astfel încât ele să poată răspunde 

eficace noilor cereri ale clientelelor. 

Necesitatea de a crea o poziționare pe segmentul de wellness este în vizorul 

Administrației locale și a Primăriei Uricani, locație exactă unde se vor demara lucrările unui 

complex Wellness va fi Lacul de la Câmpu lui Neag, unde se va construi un AquqPark. 

Clientelele turistice sunt din ce în ce mai atente la condițiile de călătorie și sejur și 

privilegiază sejururi turistice care pot să le asigure menținerea și ameliorarea stării lor de bine 

față de sejururi disruptive pentru echilibrul lor cotidian. A devenit, astfel, foarte important 

pentru o destinație să-și promoveze oferta sa de wellness, chiar dacă aceasta nu reprezintă 

principalul motiv de vizită pentru turiști și deci nici principalul argument de vânzare al 

destinației. Spre exemplu, agențiile de turism care au în ofertă organizarea de 

întâlniri/conferințe și călătorii de tip incentives, raportează creșteri importante ale cererii 
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pentru produsele de tip corporate Wellness (mâncare sănătoasă, experiențe legate de spa și 

fitness, acces la natură). 

 

9. Turism rural şi ecoturism; 
Satele din orașul Uricani, Valea de brazi și Câmpu lui Neag, sunt vetre ale comunitați 

rurale (momârlănești) care prin specificul și nota lor particulară se pot constitui în produs 

turistic rural, fiind pregatite în același timp să satisfacă o largă paletă de motivații ale 

turismului intern și internațional. Satul turistic momârlănesc poate contribui la descoperirea 

unui colț de țară prea puțin cunoscuc, o posibilă destinație turistică, favorizând astfel interesul 

față de orașul Uricani și Depresiunea Petroșani – Valea Jiului ca un loc ce oferă o gamă largă 

de experiențe, de vacanțe minunate, dar și ca o oportunitate de afaceri.  

Orașul Uricani dispune și se bazează pe: 

- O gamă largă de resurse naturale și culturale; 

- Un raportul preț – calitate convenabil; 

- Trăsăturile unice ale acestei zone: istoria, cultura, localnicii; 

- Importante locuri pitorești; 

- O zonă montană deosebită ce include munții Retezat, Tulișa Vâlcan și 

Retezatul Mic (Calcaros); 

- Specii de floră și faună unicate și protejate; 

- Vechile tradiții și obiceiuri păstrate și respectate de către localnici și 

turiști. 

Pentru că sunt amplasate într-un cadru natural, la poalele munților din vestul 

Depresiunii Petroșani pe cursul superior al Jiului de Vest, fără surse de poluare, accesibile, cu 

resurse turistice bogate cu posibilitatea de a fi valorificate prin desfășurarea unor activități de 

vacanță diverse, cum sunt: plimbările în aer liber, silvoterapia, practicarea sporturilor lacustre, 

odihnă, excursii, activități culturale cu posibilitatea participării turiștilor la acestea în satele 

Câmpu Lui Neag și Valea de brazi îndeplinesc condițiile de practicare a turismului rural. 

Oferta de cazare asigură turiștilor diferite grade de confort în funcție de locația, oferta și 

prețul ales. 

Ecoturismul se axează pe experiența directă și personală în natură, se desfășoara în 

cadrul naturii și se bazează pe utilizarea ei, respectiv a caracteristicilor geomorfologice, 
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biologice, fizice și culturale ale acesteia. Prin urmare accentul pe zona naturală este esențial în 

planificarea, dezvoltarea și managementul ecoturismului. 

Ecoturismul este forma de turism în cadrul căreia turistul experimentează natura şi 

cultura locală, urmărind: 

- producerea unui impact negativ minim asupra naturii şi culturii locale; 

- conservarea activă a naturii şi moştenirii culturale a zonei vizitate; 

- utilizarea serviciilor locale; 

- înţelegerea elementelor naturii şi culturii locale; 

- contactul direct, nemijlocit cu localnici şi agentul de turism local, facilitat de 

dimensiunile reduse ale grupurilor de vizitatori; 

Activitațile de ecoturism și planificarea lor trebuie să ofere cele mai bune practici de 

turism și planificare din punct de vedere al conservării naturii și dezvoltării durabile. 

Activitatea de turism trebuie să fie planificată și derulată astfel încât să reducă impactul 

produs asupra naturii. Produsul ecoturistic se desfășoara și este condus astfel încât să conserve 

și să pună în valoare mediul natural și cultural în care se desfasoară, prin recunoașterea și 

aplicarea practicilor caracteristice turismului durabil. 

Ecoturismul răspunde așteptărilor turiștilor. În dezvoltarea produselor ecoturistice 

trebuie avut în vedere faptul că, în general, potențialii turiști din acest domeniu au un nivel 

ridicat de educație și de așteptări. Astfel, gradul de satisfacere legat de produsul ecoturistic 

este esențial, experiența oferită îndeplinind sau chiar depășind gradul de așteptare al turiștilor. 

Elementul cel mai important în dezvoltarea ecoturismului este Parcul Național 

Retezat aflat în zona de vest a localității Uricani și reprezintă deja unul din reperele turistice 

ale zonei, însă acest statut impune necesitatea de a dezvolta forme de turism care să respecte 

acest statut PNR şi obiectivul acestuia de conservare a cadrului natural cu o valoare deosebită. 

Dezvoltarea turistică viitoare a zonei orașului Uricani depinde de menţinerea 

peisajului natural intact, ce reprezintă o resursă în sine pentru turismul rural (al cărui specific 

este dat de păstrarea activităţilor tradiţionale ce contribuie la menţinerea echilibrul natural, de 

stilul arhitectural specific zonei, de tradiţii, obiceiuri, costume populare şi de frumuseţea 

naturii). 

Exemple de activități ecoturistice ce pot fi practicate în orașul Uricani: 

 drumeții; 

 observarea faunei – Wildlife (inclusiv observarea urmelor de animale); 
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 observarea florei; 

 observarea păsărilor – Birdwatching (această activitate este tratată 

separat de observarea faunei din cauza specificului diferit al acestei activități); 

 cicloturism (cu toate variațiile sale); 

 turism ecvestru; 

 tururi culturale; 

 activități pe apă; 

 activități de iarnă (schi de tură, drumeție cu rachete de zăpadă, plimbări 

cu sania, snowboarding, freeride, cățărare pe gheață, etc.); 

 tururi foto - Photohunting. 

Aceasta nu este o listă exhaustivă, dar regula de bază este că pot fi incluse și alte 

activități atât timp cât impactul negativ asupra mediului natural sau cultural este minim. 

 

10. Educație şi pregătire în turism; 
Pe raza orașului Uricani, la nivelul anului 2018 – 2019 funcționează:  

Nr. 
Ctr. 

Unitate de învățământ Adresa Acreditată Învățământ 
public / 
privat 

Nivel de 
educație 

1 Liceul Tehnologic Retezat 
Uricani (Unitate de învățământ 
cu personalitate juridică) 

Str. 
Republicii, 
nr 16 

Acreditat Public Preșcolar, 
Primar, 
Gimnazial, 
Liceal 

2 Școla gimnazială nr. 2 Uricani 
(Structură arondată) 

Str. 
Muncii, 
Nr. 12 

Acreditat Public Preșcolar, 
Primar, 
Gimnazial 

3 Școala primară Câmpu lui Neag 
(Structură arondată) 

Str. 
Câmpu lui 
Neag 

Acreditat Public Preșcolar, 
Primar 

4 Grădinița cu program normal nr. 
1 (Structură arondată) 

Str. Aleea 
Jiului Nr. 
9 

Acreditat Public Preșcolar 

Infrastructura de învățământ din orașul Uricani în anul 2019 

Situația populației școlare pe niveluri de educație în orașul Uricani se prezintă astfel: 



 

90 

 

  Anul școlar 2018 - 2019     

1 Copii înscriși la grădiniță 164 8 grupe 

2 Elevi în învățământul primar 328 17 clase 

3 
Elevi în învățământul 
gimnazial 271 12 clase 

4 Elevi în învățământul liceal 195 8 clase 

5 
Elevi în învățământul 
profesional 53 3 clase 

  Total elevi 1011   

  Total cadre didactice 69   

 

Formele de învățământ și profilurile educaționale ale Liceul Tehnologic ”Retezat” 

Uricani sunt orientate cu predilecție spre sectorul turistic: 

Forma de învățământ Profil Domeniu Calificarea 

Liceu - Filieră 
tehnologică Servicii Turism și alimentație Tehnician în turism 

  Tehnic 
Fabricarea produselor 
din lemn 

Tehnician proiectant 
produse finite din 
lemn 

Învățământ profesional Servicii 

Turism și 
alimentație/Alimentație 
publică 

Ospătar (Chelner), 
Vânzător ăn unități 
de alimentație 

  Tehnic 
Fabricarea produselor 
din lemn Tâmplar universal 

Învățământ profesional 
dual Servicii 

Turism și 
alimentație/Alimentație 
publică 

Bucătar, Lucrător 
hotelier 

  

La nivelul anului școlar 2018 – 2019 în orașul Uricani activează 69 cadre didactice, 

astfel, prin asigurarea unei educații incluzive, de calitate, din perspectiva potențialului socio – 
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economic, se asigură dezvoltarea competențelor, a competivității și a capacității de inserție a 

tinerilor pe piața muncii.  

În cadrul Liceului tehnologic ”Retezat” din orașul Uricani funcționează două secții:  

- Turism și alimentație; 

- Fabricarea produselor din lemn, 

iar în cadrul Școlii profesionale o secție: 

- Turism și alimentație, Alimentație publică; 

- Fabricarea produselor din lemn. 

În cadrul învățământului dual (această ultimă formă de învăţământ profesional se 

adresează  elevilor care au absolvit învăţământul obligatoriu, pentru a obţine competenţele 

necesare pentru intrarea pe piaţa muncii, oferindu-le astfel o rută alternativă de formare. Într-

un fel se aseamănă cu şcolile postliceale care formează profesionişti special pentru piaţa 

muncii, numai că în loc de o diplomă de absolvire a 12 clase, trebuie să dea dovada absovirii 

celor 10 clase obligatorii). 

 

11. Mediul privat 

Sectorul privat este sursa obişnuită de finanţare pentru construcția sau modernizarea 

hotelurilor, pensiunilor, vilelor, caselor de vacanță şi a altor facilităţi comerciale, aceasta fiind 

politica şi tendinţa în cele mai multe regiuni turistice. Autorităţile judeţene și locale vor trebui 

să fie iniţiatorul dezvoltării în zonele turistice noi, înainte ca investitorii particulari să decidă 

să facă investiţii, sau poate vor coopera cu investitorii pentru anumite proiecte.  

În stadiul iniţial de dezvoltare sunt necesare investiţii mari. Câteva modalităţi de 

stimulare a investiţiilor pot fi:  

 asigurarea terenului necesar dezvoltării facilităţilor turistice (în limita a min 

3000 m²) la un preţ moderat (chirie) sau gratuit (pe o perioadă de 3 ani), 

promoțional. În unele regiuni unde achiziţionarea terenului de către sectorul 

privat este dificilă, intervenţia autorităţilor judeţene şi locale este suficientă 

pentru a stimula investiţiile;  

 asigurarea gratuită a infrastructurii exterioare (dacă se poate);  

 asigurarea întregii infrastructuri interioare sau numai a unei părţi pentru care 

costul poate fi eventual acoperit de taxele de utilizare sau preţul de închiriere 

a locației sau al altor spaţii comerciale;  
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 scutirea totală sau parţială de taxe locale pentru dezvoltarea iniţială şi pentru 

punerea în funcţiune a facilităţilor turistice. Această oportunitate poate fi 

oferită de către autorităţile locale;  

 acordarea împrumuturilor pentru dezvoltare cu o rată a dobânzii normală sau 

mai scăzută sau garantarea de către autorităţile locale a împrumuturilor făcute 

de instituţiile private. Se poate acorda o perioadă mai mare de graţie pentru 

restituirea împrumuturilor; 

 acordarea de subvenţii pentru dezvoltare până la un anumit procent din 

costurile de investiţie;  

 subvenţii pentru programele de instruire a personalului.  

  

12. Structuri de primire turistice; 

Situat în extremitatea vestică a Depresiunii Petroșani, orașul Uricani este poartă de 

intrare în Parcul Național Retezat și Munții Retezat, astfel devenind în ultimii ani o 

importantă destinație turistică, oferind turiștilor o gamă largă de produse turistice: turism de 

recreere și odihnă, turism științific, turism sportiv, turism itinerant, speoturism, cicloturism și 

mountainbike, iar finalizarea lucrărilor de amenajare a DN 66A  Uricani – Băile Herculane va 

crea noi oportunități de dezvoltare a turismului în Sud –Vestul României.  

Începuturile turismului în orașul Uricani sunt strâns legate de munții Retezat și 

înființarea în anul 1935 a Parcului Național Retezat, la inițiativa profesorului Alexandru 

Borza, fondatorul Grădinii Botanice din Cluj – Napoca și a savantului de renume 

mondial Emil Racoviță. În prezent parcul are statut de arie naturală protejată de interes 

național și internațional, fiind recunoscut ca Rezervație a biosferei din anul 1979. 

Parcul Național Retezat este o arie protejată de interes național ce corespunde 

categoriei a II-a IUCN (parc național), desemnată în scopul protejării biodiversității și 

menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și 

a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. 

Prin constituirea Parcului Național Retezat – Rezervație a biosferei se urmărește 

protecția și conservarea unor eșantioane reprezentative pentru spațiul biogeografic național, 

cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, 

faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic și peisagistic. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Borza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Borza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%83dina_Botanic%C4%83_din_Cluj-Napoca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_Racovi%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezerva%C8%9Bie_a_biosferei
https://ro.wikipedia.org/wiki/1979
https://ro.wikipedia.org/wiki/IUCN
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parc_na%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biogeografie
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Retezatul este cel mai complex și mai grandios masiv montan din toate sectoarele 

geografice ale Carpaților românești. Originalitatea sa constă în existența unor spectaculoase 

creste alpine care depășesc 2000 de m înălțime și un relief sculptural, în care s-au imprimat 

urmele a două mari glaciațiuni (Riss și Würm), făcându-se remarcată existența unei puternice 

modelări climatice, sub formă de trepte (Platforma de eroziune alpină Borăscu, Râul 

Șes, Gornovița). 

În aceea perioadă au apărut primele case turistice și cabane: Casa turistică de la 

Câmpu lui Neag, Cabana Buta și Casa de vânătoare Câmpușel. 

Finalizarea construcției hidrotehice în anul 1970, și anume a Barajului de la Valea de 

Pești, a schimbat peisajul, zona devenind atractivă pentru turiști, astfel a apărut în zonă 

Motelul turistic Valea de Pești cu o capacitate de 80 de locuri, iar în imediata apropiere a 

funcționat Tabăra de școlari Valea de Pești ce avea o capacitate de 250 de locuri pentru 

grupurile de copii și tineri din școli și grădinițe. 

 

Casa de vânătoare Câmpușel – 1980. Sursa: Internet – Gabi Gabor. 

Adaptându-se solicitărilor turiștilor, în ultima perioadă apar noi structuri de primire 

turistice ajungând să funcționeze în anul 2019 în orașul Uricani 26 unități cu o capacitate de 

387 de locuri de cazare. Trebuie menționat că în aceste date nu sunt cuprinse structurile de 

primire turistică cu funcțiuni de cazare cu o capacitate mai mică de 5 locuri și nici locurile de 

cazare puse de localnicii din mediul rural turiștilor, ca urmare a solicitări venite de la aceștia. 

Nr Tip unitate Nume unitate Categorie 
Nr 

Alte detalii adresa 
Localitate 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Retezat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carpa%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Glacia%C8%9Biune
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Glacia%C8%9Bia_Riss&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Glacia%C8%9Bia_W%C3%BCrm
https://ro.wikipedia.org/wiki/Platforma_de_eroziune_alpin%C4%83_Bor%C4%83scu
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_%C8%98es,_R%C3%A2ul_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_%C8%98es,_R%C3%A2ul_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gornovi%C8%9Ba
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locuri Componenta 

1 HOSTEL MIHAI&MIHAELA 3 STELE 26 

CÂMPU LUI 
NEAG, Str. Lazărul, 
Nr. 3 

CÂMPU LUI 
NEAG 

2 
CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT MIHAI&MIHAELA 3 STELE 8 

CÂMPU LUI 
NEAG, Str. Lazărul, 
Nr. 3 

CÂMPU LUI 
NEAG 

3 
PENSIUNE 
TURISTICĂ RETEZAT 4 FLORI 32 

CÂMPU LUI 
NEAG, Str. Retezat 

CÂMPU LUI 
NEAG 

4 
CABANA 
TURISTICĂ AVENTURIERILOR 3 STELE 15 

Complex turistic 
"Cheile Buții", Str. 
Cheile Buții, Nr. 36 

CÂMPU LUI 
NEAG 

5 
CABANA 
TURISTICĂ CUIBUL CU DOR 3 STELE 46 

Complex turistic 
"Cheile Buții", Str. 
Cheile Buții, Nr. 36 

CÂMPU LUI 
NEAG 

6 
PENSIUNE 
TURISTICĂ FISH VALLEY 3 FLORI 24 

VALEA DE PEȘTI, 
Str. Câmpu lui Neag, 
Nr. 188A 

CÂMPU LUI 
NEAG 

7 
PENSIUNE 
TURISTICĂ MAIA 3 STELE 18 

URICANI, STR. 
PRINCIPALA, NR. 
22 URICANI 

8 
CABANA 
TURISTICĂ POIANA SOARELUI 3 STELE 70 

Complex turistic 
"Cheile Buții", Str. 
Cheile Buții, Nr. 36 

CÂMPU LUI 
NEAG 

9 PENSIUNE BRĂDET 3 STELE 16 CÂMPU LUI NEAG 
CÂMPU LUI 
NEAG 

10 VILĂ ROSTOVEANU 
ÎN CURS DE 
ACREDITARE 16 CÂMPU LUI NEAG 

CÂMPU LUI 
NEAG 

11 PENSIUNE FOREST VIBES 
ÎN CURS DE 
ACREDITARE 16 

CÂMPU LUI NEAG 
Str Jandarmeriei 10 

CÂMPU LUI 
NEAG 

12 
CABANA 
TURISTICĂ BUTA  26 CÂMPU LUI NEAG 

CÂMPU LUI 
NEAG 

13 PENSIUNE VALEA DE BRAZI 
ÎN 
CONSTRUCȚIE  VALEA DE BRAZI 

VALEA DE 
BRAZI 

14 PENSIUNE BILUGU 3 STELE 12 VALEA DE BRAZI 
VALEA DE 
BRAZI 

15 CAMPING VALEA IARULUI CORT 42 CÂMPUȘEL 
CÂMPU LUI 
NEAG 

16 PENSIUNE CRISTIAN 3 STELE 16 CÂMPU LUI NEAG 
CÂMPU LUI 
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NEAG 

17 PENSIUNE FORESTA  12 

CÂMPU LUI 
NEAG, Str. 
Cabanelor, Nr. 10 

CÂMPU LUI 
NEAG 

18 
SPAȚII 
CAZARE 

VILE SPRE CHEILE 
BUȚII  20 CÂMPU LUI NEAG 

CÂMPU LUI 
NEAG 

19 PENSIUNE LAZĂRU  22 
Campu lui Neag, Str. 
Lazarul nr. 1 

CÂMPU LUI 
NEAG 

20 VILĂ VACANȚA DE VIS  12 CÂMPU LUI NEAG 
CÂMPU LUI 
NEAG 

21 PENSIUNE BRAICU  
ÎN 
CONSTRUCȚIE  CÂMPU LUI NEAG 

CÂMPU LUI 
NEAG 

22 PENSIUNE BLENDEA  
ÎN CURS DE 
ACREDITARE 12 

CÂMPU LUI 
NEAG, VALEA 
PAROȘENILOR 

CÂMPU LUI 
NEAG 

23 
CASĂ 
VACANȚĂ GHIMICI SORIN 

ÎN CURS DE 
ACREDITARE 12 

CÂMPU LUI 
NEAG, VALEA DE 
PEȘTI 

VALEA DE 
PEȘTI 

24 MOTEL VALEA DE PEȘTI CIRCUIT INCHIS 48 

CÂMPU LUI 
NEAG, VALEA DE 
PEȘTI 

VALEA DE 
PEȘTI 

25 
CASĂ 
VACANȚĂ RĂZVAN 

ÎN CURS DE 
ACREDITARE 12 

CÂMPU LUI 
NEAG, Str. Buta, FN 

CÂMPU LUI 
NEAG 

26 
CASĂ 
VACANȚĂ CRISTINA  10 

CÂMPU LUI 
NEAG, Str. Câmpu 
lui Neag, Nr. 9  

 

TOTAL 
SPAȚII 

CAZARE 27 

TOTAL 
LOCURI 
CAZARE 543   

Tabel cu unitățile de cazare existente în anul 2019 pe teritoriul administrative al orașului Uricani 

 

La distanță scurtă de orașul Uricani (16 Km) se află Stațiunea turistică de interes local 

Straja, la 16 km, stațiune de iarnă ce poate oferi peste 5000 de locuri de cazare în cele peste 

210 de cabane, pensiuni, vile și case de vacanță, iar înspre vest, DN 66A, drum aflat în curs de 

modernizare se află Stațiunea turistică bimilenară Băile Herculane.  

Structurile de primire din orașul Uricani sunt, în mare parte construcții noi, realizate 

după anul 1998, iar ritmul de construire de noi locații este moderat. 
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Analiza structurilor turistice de primire nu este completă și relevantă fără a face 

referire la datele disponibile pe site-ul Ministerului Turismului. 

 O altă bază statistică a turiștilor ce au vizitat orașul Uricani a fost realizată în funcție 

de numărul de locuri de cazare și procentul în funcție de rata de acoperire. A fost calculat  

numărul de turiști la o rată de acoperire de 100%, 33% și 17% pentru anul calendaristic 2019. 

 

  Locuri cazare Zile an 100% 33% 17% 

An 543 365 198.195 65.404 19.819 

Wekend 543 104 34.752 11.468 5.907 

 

Pentru că cifrele rezultate la un procent de cazare de 100% pe parcursul unui an nu pot 

fi concludente, am luat procentul de cazare de 33%, pe care considerăm că se apropie de cifra 

reală a înoptărilor pentru anul 2019, adică 65.404 turiști ce au înnoptat în locațiile de cazare 

aflate pe teritoriul administrative al orașului Uricani. 

La acestea presupunem că un număr de aproximativ 1.000 de turiști s-au cazat la 

gazde neînregistrate sau în mediul rural la gospodăriile momârlănești. 

O altă analiză a fost realizată pentru lunile Mai – Octombrie pentru turiștii ce au vizitat 

orașul Uricani și s-au campat la cort, în perioadele de week end, week end prelungit și zile 

libere oficiale. 

  Zile 
Week 
end 

Week 
end 

prelungit 

Sezonalitate 
(mai - 

octombrie)* 
An 184 26     

Week end 26x2 52   1560 
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Week end 
prelungit 26x3   78 2340 

Zile libere oficial 2     60 

 

* medie de 15 corturi x 2 
persoane 

 
Total 3960 

 

Aceaste date se poate au fost calculate la o medie de 30 de corturi și a câte 2 persoane 

în cort și se observa că cifra de 3960 turiști este relativă, practic nu este relevant deoarece în 

zona au loc patru evenimente care aduc un număr mare de turiști care campează în proporție 

de peste 65% la cort, iar la cifra de 3960 am putea adăuga încă aproximativ 2000 de turiști și 

ar rezulta un mimim de aproximativ 6000 turiști ce se campează la cort. La aceste calculi nu 

au fost adăugați turiști ce traverseză munții Retezat și campează lângă Refugiul Buta, unde 

aproximăm cam 500 turiști.  

 

13. Atracții 
Dezvoltarea turistică durabilă, creșterea competitivității și atractivității turistice în 

orașul Uricani prin valorificarea patrimoniului natural și antropic și creșterea calității 

produselor și serviciilor turistice sunt obiective principale a Administrației publice locale 

Uricani. 

 
Podul natural de sub Vf. Iorgovanu. Foto Sorin Inel 

Orașul Uricani are un imens potențial turistic putând devenii un pol al atracției 

turistice al Depresiunii Petroșani. În tabelul următor se află o scurtă prezentare a potențialului 

turistic natural și antropic: 
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Potențial 
turistic     

Antropic  Natural     

Casa de cultură   Munți Retezat 5 trasee 
Monumente Troiță Nihil Sine Deo   Vâlcan 3 trasee 
  Trei vârfuri   Tulișa 1 traseu 
  Parc Brâncuși   Retezatul mic 2 trasee 

  Statui Țărani 
Forme 
geomorfologice Babe 12 

  Statui Mineri   Sfinx Firizoni 

  Masa tăcerii    Valea Mării 
  Troița Tulișa    Sturu 

  Troiță Crucea lui Neag   Acvila Câmpu lui Neag 
  Cruce Șigleu  Chipuri de Urieși Valea Mării 
  Cruce Poiana mare    Valea Boului 
  Cruce Arcanu    Gârbovu 
Lacuri antropice Valea de pești    Pârâul Buhii 
  Câmpu lui Neag Chei Jiului de Vest Calcar 

Cariera de cuarț Șigleu   Valomir Calcar 

Evenimente 
Nedeie Câmpu lui 
Neag   Valea de brazi Calcar 

  Nedeie Tulișa   Furului Sediment 
  Zilele orașului Uricani   Firizoni Sediment 
  1 Decembrie   Mării Granit 
  Magia colindelor   Buții Calcar 
Evenimente 
sportive RedBull Oslea Hiride   Rostoveanu Calcar 
  Hai la un grad   Scorotei Calcar 
  Retezat SkyRace Cascade <5m Valomir 6 m 
  Oslea Ridge   Sterminos 12 m 

  Câmpușel Climbing    Androni 5 m 
  Festival   Lazăru 7 m 
Muzee Casa amicii   Valea Mării 5 - 32 m 
  Școala nr. 2  Bulz 12 m 
  Pensiunea Retezat  Haiducilor 18 m 
Etno-folcloric Floare de colț  Tecșa 16 m 

  Românașii  Arsa 6 m 
  Craii Râuri Jiul de Vest rafting, pescuit 
Tradiții, Obiceiuri Momârlanii Speologie  peste 50 peșteri < 300 m neamenajate 
  Nedeile      
Parcuri 8 parcuri Arii protejate Parcul Național Cat. II IUCN 
Punct belvedere Masa tăcerii   Retezat   

Stadion Minerul Uricani   Peștera Zeicului Cat.III 
Stânele Șigleu   Peștera Toplița Cat. III 
  Valomir   Peștera cu corali Cat. III 
  Scorota Faună 19 specii protejate 

  Oslea  Floră 1040 specii protejate 
Tabel potențial turistic 
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14. Informarea turistică; 
Pentru eficienta promovare a orașului Uricani ca destinație turistică, au fost adoptate o 

serie de măsuri în vederea creșterii recunoașterii acestei zone pe piața turismului intern și 

internațional, inclusiv prin introducerea pe scara largă a marketingului digital.  

Informarea și promovarea turistică a orașului Uricani a fost realizată de către Primăria 

Uricani, prin înființarea Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani din 

anul 2016. 

Marketingul inovativ prin rețelele de socializare (Facebook și Instagram), având la 

bază tehnologia mobilă joaca un rol important în promovarea turistică. Scopul acestei direcții 

constă în a promova valorile, istoria, peisajul, patrimoniul arheologic, arhitectura, arta, 

gastronomia și tradițiile regiunii.  

În vederea promovării diversității atracțiilor turistice de care dispune orașul Uricani, a 

fost necesară adoptarea urmatoarelor măsuri:  

 elaborarea unui brand turistic local și înregistrarea acestuia la OSIM;  

 sprijinirea dezvoltării de campanii de management al destinației 

turistice;  

 derularea de campanii de cercetare de piață si de monitorizare a 

fluxurilor turistice în scopul fundamentării unei strategiei regionale de marketing și 

promovare turistică și implementării acesteia; 

 crearea și promovoarea unor oferte de produse/programe turistice 

integrate; 

 susținerea participării la târgurile de turism a actorilor locali implicați în 

acest domeniu;  

 stimularea dezvoltării de proiecte de promovare a regiunii în parteneriat 

local, regional si european;  

 dezvoltarea platformelor on-line de promovare a destinației turistice și 

utilizarea retelelor sociale în promovarea turistică (http://cnipturicani.ri, 

http://turismuricani.ro, www.visituricani.ro, http://cheilebalomir.xhost.ro, 

https://www.facebook.com/VisitUricani, https://www.facebook.com/cnipturicani, 

https://www.facebook.com/cheilevalomir, etc);  

 

 

http://cnipturicani.ri/
http://turismuricani.ro/
http://www.visituricani.ro/
http://cheilebalomir.xhost.ro/
https://www.facebook.com/VisitUricani
https://www.facebook.com/cnipturicani
https://www.facebook.com/cheilevalomir


 

100 

 

15. Marketingul destinației turistice Uricani; 

Marketingul în turism întelege produsul ca experiență, dezvoltându-l de la nivelul 

avantajului fundamental, până la nivelul potențial, prin depășirea așteptărilor clienților. În 

definitiv, totul se rezumă la interconectarea dintre latura afectivă a turistului și destinașia 

turistică, prin ancorarea unor puncte de paritate și diferențiere în mentalul grupului ținta. 

Pilonii produs, preț, promovare, plasament, personal, proces și proba fizica sunt 

tacticile aplicate în atingerea obiectivelor marketingului turistic, iar drumul parcurs în sensul 

planificării de marketing, planului de marketing și strategiei de marketing reprezinta cheia 

succesului în marketingul în turism. 

În mediul economic prezent al orașului Uricani, este extrem de importantă 

conștientizarea diferenței dintre proiecția produsului turistic și perceptia acestuia de către 

turist. În plus, însăși comunicarea valorilor culturale ale destinației Uricani, unor turiști străini 

caracterizați de un bagaj cultural complet diferit, devine o adevărată provocare în 

strapungerea acestei bariere culturale, transformând locul într-un centru de îndeplinire al 

tuturor dorințelor. 

Orașul Uricani posedă un potențial turistic uriaș, însă pentru a putea canaliza aceste 

resurse și beneficia de ele este necesara întelegerea turismului. Astfel dezvoltatorii în turism 

trebuie să aibe în vedere următoarele particularităţile ale marketingului la nivelul destinaţiei 

turistice Uricani: 

 - Factorii critici în succesul marketingului destinaţiei turistice Uricani; 

 - Segmentarea pieţelor la nivelul destinaţiei turistice; 

 - Poziţionarea în teritoriu; 

 - Mixul de marketing specific destinaţiilor turistice; 

 - Modalităţi de evaluare a performanţelor unei campanii de marketing pe piața 
turistică; 

 - Abordarea durabilă în marketingul destinaţiei ce o reprezintă. 

Pasul următor este promovarea şi managementul imaginii unei destinații turistice 

- Modelul de formare a imaginii ca destinație turistică; 

- Formarea imaginii și alegerea zonei turistice; 

- Profilul segmentelor de imagine;   
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- Actorii implicaţi în managementul imaginii unei destinaţii turistice (turiști, 

angajați, localnici) 

- Imaginea publică şi imaginea media a zonei;  

- Factori care influenţează imaginea publică. 

Ținând cont de cele expuse mai anterior considerăm că produsele turistice ale orașului 

Urcani ce vor fi propuse pe piața românească vor fi alese, selectate și montate cu deosebită 

atenție pentru a transmite și reverbera imaginea reală a universului turistic uricănean cu tot ce 

are el mai valoros și peren. 

 

 
Obiective privind dezvoltarea turismului în orașul Uricani . 

 

16. Scenariu negativ 

Orașul Uricani, privit ca destinație turistică are un potențial turistic însemnat și poate 

constitui un produs turistic complex având în vedere resursele consistente, în speță obiectivele 
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turistice, patrimoniul material și imaterial, coagularea unei zone etnice și culturale diverse și 

spectaculoase (la nivel de rituri, gastronomie, manifestare artistică etc.), o comunitate activă și 

tot mai implicată.  

Prin urmare la realizarea acestui studiu am luat în calcul și un scenariu negativ ce ar 

avea un impact nu prea plăcut asupra orașului Uricani, dacă vor exista impedimente în 

realizarea pas cu pas a strategiei de dezvoltare turistică a orașului Uricani. 

Consumatorul tipic al destinației provine din mediul urban (84%) și este preponderent 

tânăr (59%), cu jumătate din public având vârsta sub 35 de ani. 

În ciuda „marketării” ca o destinație turistică, orașul Uricani reprezintă astăzi un 

produs pentru o piață cu venituri mici și medii, cu structuri de cazare de 2 și 3 stele. Clientul 

actual cheltuie bugete limitate, care nu depășesc 150 - 200 de Euro de persoană per ședere 

medie de 3 nopți. Mai mult decât atât, aproape jumătate din clienți (cu o capacitate restrânsă 

de cumpărare) consideră costurile aferente serviciilor din destinație ca fiind mari (costurile 

serviciilor din destinație sunt comparabile cu cele ale concurenței directe – Stațiunea Straja 

sau Stațiunea Parâng). 

În ceea ce privește calitatea serviciilor, majoritatea consumatorilor se declară 

satisfăcuți, însă manifestă o percepție nefavorabilă asupra destinației, cu jumătate dintre 

consumatori reclamând imaginea urbană precară ca fiind aspect prioritar de soluționat. Atât la 

nivelul destinației turistice Uricani, cât și la nivelul orașului, aspectul general nu este unul în 

acord cu standardele specifice unei destinații urbane, având o imagine dezolantă, atât la nivel 

de arhitectură (finisaje, culori, texturi), cât și la nivel de percepție a spațiului public. Excepție 

fac zonele publice asupra cărora s-a intervenit recent prin pietonizare sau reabilitare – Ex. 

Faleza Jiului și Parc Bl. 13. 

Succesul turistic al destinației rămâne unul meteodependent, întrucât nu există 

facilități și atractori indoor de interes general. Facilitățile și dotările la nivel de infrastructură 

de cazare sunt insuficiente în raport cu nevoile unei destinații atractive.  

Agenda culturală a destinației a început să capete consistență, atrăgând din ce în ce 

mai multe evenimente de calitate și bine targetate pe publicuri țintă, însă operatorii culturali 

publici rămân puțin dinamici, datorită bugetelor restrictive, a dependenței de autoritățile 

locale și a infrastructurii dezvoltate limitat. 

Turismul constituie o ramură reprezentativă în economia locală a orașului Uricani, 

totuși, acest sector de activitate rămâne unul afectat de economia subterană, cu infrastructură 
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turistică nedeclarată și fiscalizată ca atare, cu habitus viciat. Una dintre cele mai mari 

vulnerabilități, reclamată inclusiv la nivelul operatorilor economici locali, este constituită de 

dificultatea atragerii și reținerii de forță de muncă specializată, din cauza sezonalității 

accentuate și a competiției cu alte piețe de muncă unde salarizările sunt mult mai consistente.  

În ceea ce privește marketingul turistic, destinația turistică Uricani nu există ca atare, 

fiind promovate doar două produse turistice: Parcul Național Retezat și Munții Retezat, în 

general țintit pe turistul montan.  

Mai mult decât atât, un concept profesionist de brand al orașului Uricani, cu tot ceea 

ce presupune acesta, respectiv o poziționare targetată pe publicuri țintă, identitate vizuală, 

conținut generat, comunicat, diseminat coerent, cu o strategie de comunicare a fost realizat 

doar spre sfârșitul anului 2019, odată cu realizarea brandului turistic al orașului Uricani și 

înregistrarea acestuia la OSIM. 

Prezența în media internațională este aproape inexistentă, destinația fiind aproape 

necunoscută în mediul online, în raport cu competiția internațională (sub 1% din conținutul 

existent pentru destinații estivale de top (Google Results – 652.000 de rezultate, adică 

prezență nesemnificativă pe platformele social media). 

Creșterea apetitului turistului pentru călătorile pedestre și specializarea locală în 

turism face ca acest sector să influențeze și potențeze domenii conexe de activitate precum 

comerțul și construcțiile rezidențiale și nonrezidențiale, cu o presiune investițională 

consistentă. 

Proximitatea și accesibilitatea față de cel mai important centru urban al Regiunii Vest 

permite un turism reprezentativ în economia locală, fiind alternativa de loisir (folosirea 

maximă a timpului liber) în orice anotimp, dar mai ales în perioada de weekend. Totodată, 

aceasta constituie una dintre cauzele majore ale transformării într-o destinație de weekend, cu 

o medie de sejur de cca. 3 zile. 

Imaginea urbană dezolantă este un produs al planificării urbanistice și a legislației 

deficitare, al circulației terenurilor realizate necoordonat cu un masterplan de dezvoltare a 

orașului, însă poate cel mai direct, un produs al unei culturi estetice și de construire precare la 

nivelul comunității, care nu a avut parte de exercițiu investițional privat, gestionat doar în 

timpul perioadei socialiste.  

Lipsa alternativelor de petrecere a timpului liber, cu absența unor infrastructuri 

relevante de interes general indoor este explicabilă în virtutea neprioritizării acestora în 
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agenda politică și publică a orașului, necesitățile imediate fiind prioritare, iar bugetele 

limitate. 

De asemenea, lipsa de inițativă coerentă pentru a prelungi șederea turistului în 

destinație nu va permite turismului să ofere o alternativă ocupațională și financiară suficient 

de stabilă pentru majoritatea comunității locale.  

În absența unui management integrat asigurat de o organizație locală de management 

a destinației turistice (OLMDT) constituită coerent și finanțată competitiv, care să asigure 

coeziune pentru a implementa o strategie de dezvoltare și promovare turistică, destinația va 

pierde competiția într-o piață din ce în ce mai dinamică, mai sofisticată, mai complexă, mai 

solicitantă.  

Dacă această organizație nu va acționa susținut, alături de mediul de afaceri pentru a 

genera produse și servicii turistice noi și îmbunătățite care să țintească publicuri noi, rafinate, 

cu putere de cumpărare superioară, destinația va deveni din ce în ce mai puțin relevantă atât în 

economia locală, cât și în cea națională și nu va avea capacitatea de a capta și fructifica 

consumul adus din exterior în beneficiul comunității locale (Ex. Stațiunea Vața-Băi). 

În absența realizării de noi infrastructuri și facilități indoor pentru marele public, 

atractivitatea destinației va scădea inclusiv la nivelul comunității locale, în vreme ce lipsa 

îmbunătățirii bazelor turistice existente cu noi dotări va împiedica depășirea 

„meteodependenței” sezonului turistic, lăsând sectorul turistic vulnerabil și instabil.  

Fără a aduce o contribuție de îmbunătățire a imaginii urbane și decongestionare a 

mobilității în destinație prin proiecte punctuale care să genereze noi spații publice de calitate, 

care să readucă turistul într-un mediu urban la scară umană, unde promenada este modul 

predilect de percepție a orașului și a spațiilor; în absența revizuirii curajoase și unitare a 

regulamentelor de construire, fără o întreținere corectă a spațiilor verzi (amenajare peisajeră, 

mentenanță) cu investițiile financiare pe care le presupune; fără asigurarea unei salubrități 

frecvente, imaginea și reputația destinația va deveni neatractivă și necompetitivă nu numai la 

nivel turistic, ci și la nivel socio-economic. 



 

105 

 

 

 

Misiunea generală a strategiei este de a genera dezvoltare turistică în beneficiul 

comunității, capitalizând resursele turistice locale diferențiate într-un mod creativ, actual și 

inovativ, transformând vulnerabilitățile în oportunități, într-o abordare holistică, integratoare, 

susținând investiții în toate tipurile de capital:  

 uman (educație);  

 fizic (infrastructură);  

 simbolic (promovare);  

 economic (cogenerare, parteneriat); 

 administrativ (management integrat – OMDT la nivelul Văii Jiului); 

 cultural (evenimente).  

Prin urmare, ne propunem să generăm evoluție, nu doar schimbare. 
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Partea a 3-a 

Proiecte în dezvoltare 

 

Dezvoltare urbană / Dezvoltare rurală 

- Stațiunea turistică de interes local Uricani 

Printre avantajele de care orașul Uricani va beneficia în urma atestării ca stațiune 

turistică de interes local, menționăm: includerea în catalogul anual al stațiunilor turistice editat 

de Ministerul Turismului, prezentarea pe site-ul oficial al Ministerului Turismului, includerea 

în toate materialele de promovare editate de Ministerul Turismului, includerea în harta 

stațiunilor turistice din România editată de Ministerul Turismului, apariția la evenimentele de 

promovare și dezvoltare a turismului organizate pe plan național și internațional de Ministerul 

Turismului (târguri de turism, manifestări expoziționale, burse, etc), finanțarea de către 

Ministerul Turismului a serviciilor în vederea elaborării planurilor de dezvoltare a stațiunilor 

turistice, acordarea priorității în cadrul programelor speciale de investiții cu finanțare de la 

bugetul de stat și din fonduri europene pentru dezvoltarea stațiunilor turistice.  

Alte avantaje pentru orașul Uricani pot fi: dezvoltare economică bazată în mare parte 

pe activitățile din industria turismului și a activităților ce sprijină dezvoltarea turismului, 

revigorarea economică a zonei, iar crearea de locuri de muncă ar duce la stagnarea migrației, 

creștere demografică și creșterea ofertei pe piața muncii, astfel orașul Uricani putând avea o 

creștere economică importantă. 

Studiu a fost întocmit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 825/2008 pentru 

aprobarea normelor și Criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, având ca obiectiv 

întocmirea documentației pentru atestarea orașului Uricani ca stațiune turistică de interes local 

și depus la ministerul Turismului la data de 01 August 2019 cu numărul de înregistrare 13404. 

La baza realizării acestei documentații au stat selectarea și prelucrarea informațiilor de teren, 

a celor oferite de organele specializate (Institutul Național  de Statistică), a documentelor și 
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datelor puse la dispoziție de Primăria Orașului Uricani, (Planuri Urbanistice Generale, 

Vâlcan, Tulișa, Retezatul Mic, Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Uricani 2015-2020) 

și colaborarea cu autoritățile locale: Primăria Uricani, Consiliul Local al orașului Uricani, 

Casa de Cultură Uricani și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani. 

 

- Organizația de Management a Detinației turistice Uricani 

Având în vedere importanța economică și socială a unei destinații turistice, precum și 

existența unui patrimoniu natural și cultural superior, este foarte important ca dezvoltarea, 

respectiv marketarea destinației turistice să fie realizată în cadrul unui parteneriat public-

privat, în care cele două entități să țină cont de viziunea asupra dezvoltării fiecărei destinații 

în special, dar și de necesitatea dezvoltării turismului, în general. (Notă de fundamentare a OG 

15 / 23.08.2018) 

Printre principalele atribuții ale OMD Uricani ar include:  

 crearea unui cadru favorabil pentru competitivitatea destinației,; 

 promovarea conservării și îmbunătățirii atracțiilor turistice; 

 promovarea îmbunătățirii calității mediului înconjurător, a serviciilor și 

infrastructurii; 

 impulsionarea și coordonarea eforturilor pentru dezvoltarea produselor; 

 crearea și gestionarea unei imagini la nivelul destinației; 

 conducerea și coordonarea cercetării de piață; 

 colaborarea cu sectorul privat pentru coordonarea campaniilor de promovare. 

Această colaborare în cadrul organizației de management a destinației vor fi capabilă 

să formeze rețele de produse identificabile care să permită poziționarea acestora, prin canalele 

de promovare și comercializare, atât pe principalele piețe emintente, cât și pe unele noi. 

 

- Zone turistice 

Orașul Uricani are mai multe zone turistice neexploatate, locuri în care turiștii se 

cazează sau campează de mai mulți ani. Aceste zone pot fi utilate conform cerințelor echipării 

unui camping și ar putea oferii, sezonier, facilitatea de a campa într-un spațiu amenajat. Cele 

mai bune zone ce ar putea fi expoatate ca zone de campare sunt: 
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 Valea Arcanu – în apropierea Peșterii de gheață. Este o zonă situată 

în apropierea DJ 672C, în care se campează pe perioada verii  în 

fiecare sfârșit de săptămână; 

 Câmpu lui Neag – sat tradițional momârlănesc, punct de atracție în 

care arhitectura tradițională rurală se păstrează. Tot aici se află lacul 

de la Câmpu lui Neag, lac dezvoltat pe o fostă carieră de exploatare 

a huile, loc unde în trecut se afla vatra satului; 

 Poiana Mare – este locul de camping al locuitorilor Văii Jiului. Se 

află situată pe DN 66A între satul Câmpu lui Neag și Buta sat, în 

apropiere existând mai multe pensiuni, un parc de aventură, 

magazin alimentar și bar. În apropiere, pe depozitul de steril din 

parte sudică, se află un loc în care se campează de câțiva ani cu 

rulotele. 

 Gura Buta – Rostoveanu – zonă cu un număr mare de vile și 

pensiuni, locul de campare a sportivilor și a susținătorilor ce 

participă la binecunoscutul Retezat SkyRace Intersport, eveniment 

sportiv ce aduce în luna iunie aproape 2000 de turiști. 

 Câmpul Mielului – este o microdepresiune aflată pe cursul superior 

al Jiului de Vest, traversată de DN 66A, frecventată de turiști ca loc 

de campare, in special vara și în weekenduri. Este punct de plecare 

pentru Traseul turistic tematic Podul natural de pe Scocul 

Urzicarului, pentru plimbări în natură și silvoterapie.  

 Câmpușel – capăt de DN 66A asfatat, se află la extremitatea vestică 

a Depresiunii Petroșani – Valea Jiului în viitor realizându-se 

legătura cu Stațiunea Băile Herculane, acest punct devenind o zona 

turistică aflată între cele două localități. Este renumită datorită 

Casei regale de vânătoare Câmpușel și a Campingului (glamping) 

de la Valea Iarului. Aflată la 27 de km de orașul Uricani zona este 

abordată tot timpul anului de turiști fiind necesară construirea unui 

camping. Este punctul de plecare spre mai multe trasee turistice 

montane spre Retezatul calcaros, Retezat și Munții Vâlcan – 

Creasta Oslea, dar și locul unde se desfășoară mai multe 
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evenimente sportive: Oslea Hiride Redbul, Iorgovanu Night, Oslea 

Ridge, Trofeul Carpați și tabere de speologie. 

Dacă camparea poate fi realizată în aceste zone, despre zonele de dezvoltare și 

construire a pensiunilor și vilelor de vacanță se pot alege alte zone bogate în potențial turistic: 

o Valea de brazi – turism montan pedestru, speologie, escaladă, turism rural, 

agroturism, cicloturism, plimbări ATV și Jeep, etc. La Valea de brazi se va 

construi în anul 2020 o zonă de agrement destinată turiștilor și locuitorilor 

din Depresiunea Petroșani – Valea Jiului; 

o Arsa – Dinoni – turism rural, agroturism, cicloturism, vizite la stână, etc; 

o Valea de pești – Arcanu – turism montan, speologie, cicloturism, 

silvoterapie, etc; 

o Lac Câmpu lui Neag – punct central în localitatea Câmpu lui Neag, zonă 

unde se poate practica agroturismul, pescuitul, turismul rural, turism 

cultural, scubadiving, windsurf, speologia plimbări ATV și Jeep, etc. 

Construirea AquaPark-ului de la Câmpu lui Neag va face ca zona să fie 

prosperă, fiind necesare construirea unor facilitaăți de cazare și alimentație 

publică; 

o Valea Paroșenilor – pe acestă vale s-au dezvoltat și funcționează mai 

multe case de vacanță, vile turistice și pensiuni (în mare parte neacreditate);  

o Poiana Mare – locul ideal de a construi și dezvolta o zonă cu mai multe 

pensiuni, vile și case de vacanță. În dezvoltarea acestei zone va fi nevoie de 

o analiză de caz privind amenajarea teritoriului, deoarece nu ne dorim 

realizarea unui spațiu turistic amenajat haotic (Exemplu: Stațiunea Straja), 

fără canalizare, apă curentă, străzi de acces, alei pietonale, parcări, 

electrificare, etc. Primii pași în dezvoltarea zonei au fost realizați de 

Comexim R prin realizarea unui complex turistic cu un parc de aventură pe 

cheile Negrului, traseu tematic, peșteră amenajată, un mic SPA, plimbări cu 

caleașca sau cu caii. 

o Valea Lazăru – este o zona de acces frecventată de turiști pentru a străbate 

Calea Lupilor, traseu ce traversează munții retezat de la Sud la Nord. După 

părăsirea DN 66A și intrarea pe valea Lazăru s-au construit și dezvoltat 

câteva pensiuni. În zona se află renumitele cascade de pe Valea Lazăru și 
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Valea Mării, pentru vizitarea lor, Primăria Uricani și C.N.I.P.T. Uricani au 

curățat și amenajat zona și au realizat un traseu turistic tematic ce poate fi 

parcurs de orice turist pe tot parcursul anului, iar împreună cu fundația Noi 

Orizonturi au finalizat traseul de mountainbike Valea Buta Trail; 

o Gura Butei – Rostoveanu – este zona unde funcționează cele mai multe 

pensiuni turistice, aici funcționând Complexul turistic Cheile Buții 

o Câmpul Mielului – este zona în care Primăria Uricani are un PUZ de 

dezvoltare a turismului și va fi o zonă turistică ce va prospera pe viitor; 

o Câmpușel – Valea Iarului – pe viitor, odată cu finalizarea DN 66A dorim 

ca această zonă să fie zona turistică cea mai importantă a orașului Uricani. 

În această zonă Primăria Uricani are un PUZ de dezvoltare a turismului. 

 

Turism verde 

Începând cu anul 2019, Primăria orașului Uricani prin Centrul Național de Informare 

și Promovare Turistică Uricani, a demarat mai multe proiecte de dezvoltare turistică: 

cicloturism, montain bike, turism pedestru, turism educațional, prin crearea mai multor trasee 

turistice tematice și a rutelor de cicloturism. 

Astfel în anul 2019 au fost realizate și finalizate următoarele trasee turistice tematice: 

- Cascada Sterminos; 

- Cascada Firizoni; 

- Cascadele din Valea Lazăru și Valea Mării; 

- Podul natural din Scocul Urzicarului; 

- Paradisul verde din Cheile Iarului; 

și traseele de cicloturism și mountain bike: 

- Drumul lui Neag (54 km); 

- Valea Buta MTB (30 km); 

- Uricani – Valomir – Straja MTB (32 km). 

Aceste trasee pot fi realizate atât cu bicicleta MTB cât și le picior. 

Pentru anul 2020 se are în vedere continuarea realizării de noi trasee de cicloturism: 

- Circuitul orașului Uricani (aprox 10 km); 

- Tulișa MTB (aprox 35 km); 

- Șigleu MTB (aprox 30 km); 
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dar și noi trasee tematice: 

- Dodoconi – Valea de brazi, etc. 

 

Imagine zonală 

În contextul actual, în care multitudinea informaţiilor şi a experienţelor existente 

conduce la un grad scăzut de control pe care turiștii îl au asupra formării imaginii unei 

destinaţii turistice, s-a considerat necesară studierea în amănunt a conceptului de imagine 

zonală. Principalele vizează influenţa imaginii destinaţiei turistice Uricani în ceea ce priveşte 

comportamentul consumatorului de produse turistice, dar şi modul în care aceasta este 

influenţată, la rândul său, de construcţii ale psihicului fiecărui consumator. Aşadar, în acest 

context, punctul de plecare îl constituie definirea conceptului de imagine şi plasarea sa în 

raport cu alte noţiuni relevante, considerând, totodată, complexitatea procesului său de 

măsurare. 

- Cosmetizare  

Aflat întru amplu program de regenerare urbană, orașul Uricani, după o lungă perioadă 

în care investițiile în acest domeniu au lipsit, începe să îmbrace o nouă imagine. 

Aceste mari schimbări se datorează proiectelor realizate de Primăria Uricani și 

finanțate de Uniunea Europeană, Primăria orașului Uricani și cotă parte locuitorii localității. 

Finalizarea programului de reabilitare termică și eficientizare energetică va crea o 

imagine nouă orașului, care în ultimii ani a părut mohorât datorită utilizării combustibililor 

fosili în exces. 

Programele de cosmetizare au continuat activitățile privind implementarea proiectelor 

finanțate cu fonduri nerambursabile, în cadrul POR 2014-2020 și anume: 

1. Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe situate pe strada 1 Decembrie 

și strada Aleea Trandafirilor, Orașul Uricani, Județul Hunedoara – proiect care cuprinde 

un număr de 7 blocuri de locuințe, având o valoare de 4.507.285,04 lei. 

Obiectivul general ale proiectului este îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor 

rezidențiale, în scopul reducerii pierderilor energetice și implicit scăderea costurilor cu 

energia termică prin reducerea pierderilor de căldură.  

Blocurile incluse în proiect sunt : 

 Blocul de locuinţă nr.1 Strada 1 Decembrie; 

 Blocul de locuinţă nr.7 Strada 1 Decembrie; 
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 Blocul de locuinţă nr.9 Strada 1 Decembrie; 

 Blocul de locuinţă nr.11 Strada 1 Decembrie 

 Blocul de locuinţă nr.2 Strada Aleea Trandafirilor; 

 Blocul de locuinţă nr.3 Strada Aleea Trandafirilor; 

 Blocul de locuinţă nr.4 Strada Aleea Trandafirilor. 
2. Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe situate pe strada 1 Mai, 

strada Revoluției și strada Sterminos, Orașul Uricani, Județul Hunedoara 

 – proiect care cuprinde un număr de 6 blocuri de locuințe, avand o valoare de 

3.658.385,40 lei. 

Obiectivul general ale proiectului este îmbunatățirea eficienței energetice a clădirilor 

rezidențiale, în scopul reducerii pierderilor energetice și implicit scăderea costurilor cu 

energia termică prin reducerea pierderilor de căldură.  

Blocurile incluse în proiect sunt : 

 Blocul de locuinţă nr.4 Strada 1 Mai; 

 Blocul de locuinţă nr.11 Strada 1 Mai; 

 Blocul de locuinţă nr.2 Strada Revolutiei; 

 Blocul de locuinţă nr.4 Strada Revolutiei; 

 Blocul de locuinţă nr.10 Strada Sterminos; 

 Blocul de locuinţă nr.12 Strada Sterminos. 

3. Regenerare urbană în Orașul Uricani, Judeţul Hunedoara – proiect având 

o valoare de 11.258.424,24 lei  

Obiectivul general: Reconversia şi refuncţionalizarea unei suprafeţe de 20.073 mp, 

degradată și neutilizată din oraşul Uricani, în scopul creării unei zone de spațiu verde, 

promenadă și agrement pentru turiștii vizitatori și populaţia oraşului.  

Obiective specifice:  

 Crearea a 18.112 mp de spații verzi în Oraşul Uricani  în vederea  atingerii 

indicatorului privind spațiile verzi, de 15,04 mp / locuitor la finalizarea acestui proiect. 

 Amenajarea a 1.961 mp de zone de agrement pentru populaţia Oraşului Uricani. 

4. Proiectul Regenerare urbana - fostul sediu administrativ E.M. Valea de 

Brazi, (POR 2014 – 2020). 

Valoarea totală a proiectului este de 2,908,566.87 lei.  
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Obiectivul general: Reconversia și refuncționalizarea unei suprafețe de 2.296 mp, 

degradată și neutilizată din orașul Uricani, în scopul creării unei zone de spațiu verde și 

agrement pentru turiștii vizitatori și populația orașului. 

Obiective specifice:  

- Amenajarea a 1.325 mp de spații verzi pentru populația orașului Uricani; 

- Modernizarea a 971 mp strazi urbane pentru populația orașului Uricani; 

- Modernizarea a 146 m trotuare urbane pentru populația orașului Uricani. 

5.  Proiectul Eficiență energetică cladiri publice, Orasul Uricani, Judet 

Hunedoara (POR 2014-2020) 

Valoarea totală a proiectului este de 4.623.062,96 lei. 

Obiectivul general: 

- Îmbunatățirea eficienței energetice a cladirilor publice, în scopul reducerii 

pierderilor energetice și implicit scăderea costurilor cu energia termică prin 

reducerea pierderilor de caldură. 

6. Modernizare drumuri vicinale din oraşul Uricani  şi localităţiile componente, 

valoare 10.736.970 lei. 

Drumurile ce fac obiectul acestui proiect sunt drumuri vicinale, aflate în administrarea 

orașului Uricani, județul Hunedoara și sunt dispuse pe teritoriul acestuia și aparţin domeniului 

public al orașului. și anume: 

1. Strada Mailat Plai; 

2. Strada Mailat Cătun;  

3. Strada Valomir; 

4. Strada Șerponi;  

5. Strada Câmpu lui Neag; 

6. Strada Manoleștilor; 

7. Strada Pietroasa; 

8. Strada Valea de Brazi;  

9. Strada Dosul Pribeagului;  

10. Strada Strugurelului; 

11. Strada Dodoconi;  

12. Strada Cheile Buții. 
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Modernizarea acestor drumuri vicinale măresc potențialul cicloturistic al orașului 

Uricani și ajută la dezvoltarea ofertei locale a turismuluil rural. 

7. Modernizare sistem de iluminat public stradal în orasul Uricani valoare 

2.000.000 lei. 

Lucrările pentru modernizarea sistemului de iluminat public, se vor desfășura pe 

următoarele strazi: 

1. Bulevardul Muncii; 

2. Strada Grădiniței; 

3. Parc Bulevardul Muncii; 

4. Strada Republicii; 

5. Strada Revoluției; 

6. Parc Strada Plopilor; 

7. Aleea Teilor; 

8. Aleea Brazilor; 

9. Strada Unirii; 

10. Parcul DN66A. 

8. Aqua Park Câmpu lui Neag (propunere proiect) 

Prin acest proiect se intenționează amenajarea unui Aqua Park ce va oferi turiștilor, 

dar și locuitorilor Depresiunii Petroșani, posibilitatea petrecerii timpului liber. 

Aqua Park-ul va fi împărțit în zone funcționale gândite în funcție de specificul 

activităților desfășurate, atât pentru a separa activitățile zgomotoase de cele de relaxare, cât și 

pentru a separa fluxurile de utilizatori cu interese diferite, dar permițând totuși accesul facil 

între funcțiuni. În compartimentarea obiectivului s-a ținut cont de tipul de utilizatori, aceștia 

fiind grupați în funcție de interese astfel:  

1. Grupurile principale:  

a. Familii și tineri activi/sportivi;  

 b. Vizitatori ai zonei de SPA & wellness.  

 2. Grupurile extinse:  

 a. Persoane care se distrează în apa;  

 b. Persoane interesate de starea lor de bine și de sănătate;  

 c. Persoane sociabile și cărora le plac ieșirile cu prietenii;  
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 d. Persoane care urmăresc să petreacă timp de calitate și sunt atenți la 

toate detaliile (siguranță, curățenie, mâncare și băutură etc.).  

 3. Grupurile hibride:  

 a. Familii cu copii mici dar care călătoresc alături de un grup extins de 

prieteni cu care doresc să petreacă timp la SPA;  

 b. Cupluri de +50 ani care caută liniște și relaxare (poate turism 

cultural) dar care doresc să se poată distra și alături de nepoti;  

 c. Tineri care caută acțiune și adrenalină dar care sunt puternic 

interesați și de serviciile de wellness – poate după o drumeție 

obositoare.  

Capacitatea fiecărei zone este corelată cu raportul intereselor vizitatorilor preconizati, 

dar și cu timpul petrecut de fiecare categorie de vârstă, alocându-se zone distincte pentru 

distracție, relaxare, wellness, fiecare dintre acestea având prevăzute o mare varietate de 

activități pentru a asigura posibilități diverse de petrecere a timpului, pe toată durata de 

vizitare. 

 

Imagine proiect AquaPark Câmpu lui Neag 

 

9. Zona de aventură Câmpu lui Neag (propunere proiect) 

Necesitatea creării unui zone de aventură este o abordare nouă, inedită, necesară 

dezvoltării turismului în perimetrul lacului de la Câmpu lui Neag. Pentru atragerea unui 

număr cât mai mare de turiști în această locație este necesară dezvoltarea și crearea unor 

puncte de distracție pentru turiștii și vizitatorii imergenți, aceștia prin achiziționarea unor 

servicii turistice ar duce la creșterea veniturilor spre administrație locală. Astfel s-ar putea 

crea de către Administrația locală sau prin parteneriat public – privat, diferite produse și 

servicii mai ales în sectorul de aventură: 
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- Închirierea de hidrobiciclete ar putea fi exploatată ; 

- Închirierea de windsurfere; 

- Plimbări cu caleașca prin satul Câmpu lui Neag (de la troița până la Gura Butei); 

- Tiroliană peste lacul de la Câmpu lui Neag. Această tiroliană ar avea lungimea de 

400 m și și ar devenii în scurt timp un important punct de atracție; 

- Pescuit sportiv – prin introducea unor specii de pești non-invazivi, adaptabili 

lacurilor din zona perimontană (crap, caras, păstrăv, clean, etc) și oferirea acestui 

serviciu pescarilor sportivi pe baza unei plăți zilnice sau abonament în condițiile 

legii; 

- Scubadiving – în momentul de față realizat de un investitor privat; 

- Înființarea unui Punct turistic local de informare în care turismul să poată vedea 

potențialul touristic a zonei în format 3D sau hologramă, pentru ca apoi să poată 

achiziționa serviciile turistice oferite în zona Câmpu lui Neag: ghizi turistici, ghizi 

montani, instructor sportivi, materiale turistice promoționale cu plată, etc.  
 

- Progres regional 

o Infrastructură – începerea și apoi finalizarea lucrărilor la DN 66A și DJ 672C va duce 

la deschiderea a două noi porți de intrare în orașul Uricani și Depresiunea Petroșani – 

Valea Jiului, prin partea vestică a acesteia, deschizând astfel două noi oportunități spre 

destinația turistică Uricani, dar și posibilitatea apariției de noi zone turistice, deoarece 

aceste două noi rute vor lega destinația turistică Uricani de Stațiunea turistică 

bimilenară Băile Herculane (DN 66A), de Stațiunea climaterică Tismana și satul 

tradițional Runcu și Complexul Cheile Sohodol. 

o Industrializare – cândva oraș monoindustrial, Uricaniul avea în exploatare trei 

intreprinderi miniere (Uricani, Valea de brazi și Câmpu lui Neag), mai multe cariere 

de mici dimensiuni (Câmpu lui Neag, Valomir, etc), o preparație de cărbune și o 

exploatare în carieră a cuarțului (Șigleu) ca urmare a programelor de închidere a 

exploatărilor miniere acestea au fost închise, iar terenurile ecologizate, rezultând în 

urma acestei acțiuni terenuri ce pot fi exploatate.  

În prezent se așteaptă finalizarea negocierilor pentru exploatarea resurselor de cuarț 

existente sub muntele Șigleu, prin redeschiderea carierei. Momentan aceasta este exploatată 

doar turistic de către turiștii ce vor să viziteze cariera și stânele de oi și vaci din apropiere, și 

de cicloturisti și mountainbikeri prin utilizarea drumului de acces spre carieră. 
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Harta traseului cicloturistic Șigleu 

În ultima perioadă de timp, Primăria orașului Uricani, a pus la dispoziția investitorilor 

mai multe terenuri, ce pot fi utilizate în funcție de domeniul de activitate, după cum urmează:  
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o Transport - Două noi proiecte de finanțare prin Regio - Programul Operational 

Regional (Regio-POR) 2014-2020,  proiectul Green Line în valoare totală de 95 de milioane 

de lei (peste 20 de milioane de euro), se vor demara pentru un transport modern si ecologic în 

Valea Jiului. Prin finalizarea acestor proiecte transportul în Depresiunea Petroșani va fi 

asigurat pe o axa Est – Vest, din localitatea Petrila și până la Câmpu lui Neag. Ținta este 

asigurarea unui transport public de călători modern, nepoluant, de înaltă calitate, atractiv și 

eficient pe cele patru trasee cuprinse în proiecte, obiectivul final fiind reducerea emisiilor de 

carbon în localitățile din Valea Jiului. Cele patru trasee însumează 128 de kilometri dus-

întors, după cum urmează:  

- Traseul 1 (38,5 km) – traseul principal, care face legătura integral între Uricani – 

Lupeni – Vulcan – Petroșani – Petrila;  

- Traseul 2 (10,6 km) – traseu secundar, care face legătura între Aninoasa și 

Petroșani;  

- Traseul 3 (3,7 km) – traseu secundar, care face legătura între Petrila (zona minei) 

și Jieț;  
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- Traseul 4 (11,15 km) – traseu secundar, asigură legătura în localitățile care aparțin 

de Uricani, respectiv Valea de Brazi – Cheile Buții. 

 

- Mass media 

- CityApp – începând cu anul 2015 orașul Uricani a fost, probabil, primul oraș din 

județul Hunedoara cu aplicațiile mobile: un cityapp și un webmap activ. 

- Presa scrisă – dacă orașul Uricani nu are o publicație, nu acelaș lucru putem spune 

despre zona Depresiunea Petroșani – Valea Jiului, und ese află mai multe 

publicații: Ziarul Văii Jiului, Cronica Văii Jiului, Avântul liber, etc. 

- Televiziunile – la fel ca și presa scrisă în Depresiunea Petroșani – Valea Jiului emit 

televiziunile Mondo Tv și Kapital Tv (poate înființarea unei televiziuni locale on – 

line, prin cablu  sau terestră cu putere de emisie mică (max 100w) și doar pentru 

comunitatea locală. 

- Radio – Valea Jiului este acoperită de mai multe posturi de radio: ParângFM, 

MondoFM, NaționalFM, KissFM, DigiFM, etc. 

- Mediul on-line – Orașul Uricani are mai multe siteuri de informare: 

http://orasuluricani.ro, http://cnipturicani.ro, http://turismuricani.ro, 

www.cheilebalomir.xhost.ro, siteuri ce au fost accesate de peste 200.000 vizitatori. 

 

Agroturism 

Agroturismul este acea forma de turism în care persoana (sau grupul) se deplasează, 

cazează și își desfășoară activitatea într-un cadru natural, în mediul rural. 

Agroturismul este capabil să valorifice excedentul de cazare existent în gospodăria 

țărănească prin implicarea turiștilor în viața gospodăriei și furnizarea acestora de servicii si 

activități (masă, cazare, interacțiune cu mediul socio-natural) proprii gospodăriei țărănești, 

fără a-i conturba acesteia specificul. 

Turismul rural îmbrățișează toate activitățile turistice derulate în mediul rural, având 

drept scop valorificarea potențialului natural și uman al satelor. 

Satele Valea de brazi și Câmpu lui Neag, prin specificul lor pastoral, ar putea practica 

toate formele de turism rural, dar mai rămâne acceptul localnicului în a dori să-și mărească 

veniturile familiei prin primirea și cazarea turiștilor în gospodărie.  

http://orasuluricani.ro/
http://cnipturicani.ro/
http://turismuricani.ro/
http://www.cheilebalomir.xhost.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turism
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Pentru divertismentul turiștilor se pot adaugă vizite la stânele din zona munţilor şi 

drumeţii specifice acestor zone. Foarte apreciate sunt ospeţele organizate ce au specific 

ciobănesc cuprinzând unele meniuri inedite: biel la proţap, berbec haiducesc, balmoş, urdă, 

jintiţă, caş, brânză, pastramă, plăcinte de cartofi, turte de mămăligă acestea putând fi 

organizate atât în gospodării, cât şi la stânele din afara localităţilor situate în zona montană. 

Stânele Buta și Scorota au făcut primii pașii spre această formă de turism, oferind la cererea 

turiștilor produsele lor locale, realizate la stână. 

Originalitatea şi unicitatea acestor aspecte constituie un produs turistic clar diferenţiat 

în raport cu celelalte tipuri existente în judeţul Hunedoara. 

Satele din orașul Uricani, situate în aria submontană, sunt în strânsă legătură cu 

fenomenele carstice din zonă şi climatul montan favorabil, dar apariţia lor se remarcă şi în 

zonele piemontane, locuri ce abundă de conace și sălașe de lemn neutilizate în ultima perioadă 

de timp și care ar putea fi oferite spre utilizare pentru petrecerea unor sejururi turiștilor, cu 

condiția să fie reamenajate și reutilate. 

Un alt proiect agroturistic care ar putea fi implementat de comunitatea mămârlanilor, 

ar putea fi ”Viața la stână”. În orașul Uricani în zona montană pășunabilă există o multitudine 

de stâne, 11 funcționale, dar și câteva ce momentan nu funcționează datorită numărului scăzut 

de animale existent în zona. În cel puțin trei dintre aceste locați în care există stâne, ar putea fi 

utilizate ca spații de cazare pentru turistul curios de traiul dus la stână de ciobani. 

Recomandate ar fi Stânile din Văcarea și Stânile din Șigleul mic, locuri în care se află câte 6 – 

7 stâne, sau Stânele vechi din Buta aflate în sudul munților Retezat, ce ar putea fi amenajate 

cu confortul necesar pentru primirea turiștilor.  

Acestă formă de agroturism pastoral, prin petrecerea timpului liber la stână și 

implicarea în activitățile gospodăriei pastole ar atrage un număr mare de turiști străini, curioși 

să ne cunoască obiceiurile și tradițiile locale, dar și traiul într-un mediu natural și sănătos. 

Ar putea fi primele locații de cazare la stâni amenajate pentru turism din România, 

devenind astfel promotorii acestei forme de turism. 

De altfel noua Lege a Muntelui și pachetul legislativ dedicat dezvoltării zonei 

montane oferă posibilități pentru proiecte de investiții în localitățile situate în zona de 

munte cei dornici putând accesa aceste fonduri, pentru informare: 

http://www.cjhunedoara.ro/index.php/9-uncategorised/435-facilitati-oferite-de-legea-muntelui 

și http://azm.gov.ro/. 

http://www.cjhunedoara.ro/index.php/9-uncategorised/435-facilitati-oferite-de-legea-muntelui
http://azm.gov.ro/
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Turism social 

Principalul obiectiv al turismului social este de a oferi tot mai multe oportunităţi 

economice şi de ocupare prin creşterea accesibilităţii la turism pentru anumite grupuri 

dezavantajate precum seniori, adulţi cu dizabilităţi, tineri şi familii aflate în circumstanţe 

dificile. 

Turismul social îşi propune să ofere oportunităţi sporite, economice şi de angajare, 

prin creşterea accesibilităţii la turism pentru anumite grupuri dezavantajate precum seniori, 

tineri cu vârste cuprinse între 18 – 30 ani, persoane cu dizabilităţi şi familii cu venituri reduse. 

Totodată, aceasta formă de turism contribuie la reducerea sezonalităţii şi la dezvoltarea 

economiilor locale şi regionale.  

Prin oferirea posibilităţii de a merge în vacanţă pentru grupurile sociale menţionate, 

susţine destinaţiile relativ necunoscute, de mici dimensiuni sau emergente, care îşi pot 

prezenta oferta, chiar şi în perioadele de extrasezon şi crearea de locuri de muncă şi în afara 

perioadelor vârfurilor de sezon. 

Din păcate la nivelul orașului Uricani funcționează o singură agenție de turism tur 

operatoare, aceasta având un program destul de încărcat și care preferă turismul extern. 

Turismul social poate fi cheia pentru o afacere de succes în orașul Uricani pentru acel 

segment al mediului de afaceri din turism ce sperăm să se dezvolte. 

 

Turism pentru seniori 

Având în vedere creşterea numărului persoanelor vârstnice si rolul lor în societate, 

necesitatea abordării unor iniţiative eficiente de promovare a „îmbătrânirii active” și 

asigurarea de oportunităţi pentru activitatea turistică adresată persoanelor vârstnice devine din 

ce în ce mai relevantă. 

Îmbătrânirea activă înseamnă înaintarea în vârstă în condiţii optime de sănătate, un rol 

activ în societate şi împlinirea pe plan profesional, dar şi autonomie în viaţa de zi cu zi şi 

implicare în activităţi civice.  

Pentru o Strategia de dezvoltare locală a turismului în orașul Uricani trebuie să 

prezentăm o serie de procese şi fenomene economico-sociale care vor determina, pe termen 

mediu şi lung, dezvoltarea acestei forme de turism, în condiţiile în care:  
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o procesul de îmbătrânire a devenit o problemă pentru toate statele din Uniunea 

Europeană;  

o durata medie de vârstă a trecut de 70 de ani;  

o orașul Uricani s-ar putea poziţiona ca o zonă-pilot pe filiera „îmbătrânirii lente 

și frumoase” şi luptei împotriva îmbătrânirii şi ar putea crea primul cluster 

hunedorean, începând cu examenul medical general, până la cură şi producţia 

de produse cosmetice şi/sau industriale. 

Pentru a mări atractivitatea orașului şi pentru a atrage această clientelă, este necesar să 

se treacă pe o poziţionare de staţiune turistică climaterică centrată pe lupta împotriva 

îmbătrânirii, printr-o deschidere și către o clientelă cu vârsta cuprinsă între 50 şi 65 de ani, 

continuând în acelaşi timp axarea pe componenta fundamentală reprezentată de calitatea 

aerului, mediului natural și bioclimat. 

Crearea de către mediul privat a acestor facilități (pensiuni și sanatorii) pentru seniori, 

ar duce la exploatarea zonei și în perioadele cu afluență redusă, prin conceperea unor oferte 

noi de activităţi de agrement şi de structuri de primire turistică care să corespundă 

aşteptărilor/dificultăţilor seniorilor din punct de vedere al accesibilităţii, ergonomiei, calităţii 

şi diversificării serviciilor. 

Această orientare ar putea, de asemenea, să se numere printre obiectivele unui plan 

local pentru „Îmbătrânirea frumoasă”, ținând cont că în orașul Uricani numărul seniorilor 

este tot mai mare. 

 

Aventură și turism 

Realizarea unor programe de aventură în mediul natural  al orașului Uricani va crea 

noi oportunități de dezvoltare economică. În prezent:  

 se practică alpinismul și escalada în Cheile Valomir și Câmpușel;  

 se realizează cursuri de scubadiving la Lacul de la Câmpu lui Neag;  

 se practică pescuitul la păstrăv pe răul Jiul de Vest și afluenți acestuia, la Lacul 

de la Câmpu lui Neag și Barajul Valea de pești;  

 se organizează partide de vânătoare de către Ocolul Silvic Lupeni și Romsilva; 

 se petrec weekend-uri de drumeție pe crestele munților Retezat, Tulișa, Vâlcan 

și Retezatul Mic; 
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 se satisfac curiozități parcurgând traseele turistice montane și traseele 

turistice tematice;  

 se călărește luciul apei de la Lacul Câmpu lui Neag cu windsurf-ul; 

 se coboară pe apele repezi ale pârâurilor – rafting, și prin cascade – canioning; 

 se parcurg peste 150 km de trasee de cicloturism și mountainbike; 

 se așteaptă cu răbdare surprinderea unor imagini ale vieții animale – 

photohunting și wildlife; 

dar acesta este doar începutul aventurii în orașul Uricani. 

Ne dorim ca acestă aventură turistică în orașul Uricani să fie mult mai dezvoltată, cu 

produse noi care să atragă, să satisfacă și să reîntoarcă turistul pe acese meleaguri. 

Un parteneriat cu mediul privat și înfințarea unei Organizații locale de management a 

destinației (OLMD) ce ar putea gestiona un Punct de informare turistică la Câmpu lui Neag, și 

care ar putea fi o sursă importantă a dezvotării turismului loc prin exploatarea produse 

turistice necunoscute, nepracticate și neîncercate,  și ar duce la organizarea în detaliu a unor 

activități la care turiști ar apela la ghizi turistici locali și specializați:  

 Speoturismul – avem peste 500 de peșteri de diferite lungimi și grade de 

dificultate; 

 Alpinism și escaladă – peste 150 de trasee; 

 Cicloturism și mountainbike – peste 150 km; 

 Traseele de ATV și Jeep pe vechi drumuri forestiere; 

 Parc de aventură – dacă ar fi realizat unul la lacul Câmpu lui Neag; 

 Plimbări cu caleașca sau trăsura; 

 Via Ferrata – aflată în stadiu de propunere a unor investitori; 

 Turism pedestru – montan sau tematic. 

Lista ar putea continua, cu specificația că oricât ar încerca Administrația locală nu va 

reușii să dezvolte acest segment de piață turistică fără ajutorul mediului de afaceri, a agenților 

de turism din orașul Uricani și zona Depresiunea Petroșani – Valea Jiului, și fără implicarea 

populației locale. Rezultatul cu caracter responsabil acestor activități ar fi: 

- Punerea Destinației turistice Uricani pe harta destinațiilor de aventură; 

- Atragerea unui număr cât mai mare de turiști români și străini; 

- Creșterea veniturilor în orașul Uricani și Depresiunea Petroșani – Valea Jiului; 
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- Dezvoltarea de noi facilități și oportunități în sfera turismului și a industriilor ce 

susțin activitatea turistică; 

- Imaginea unui mediu natural și sănătos destinat turiștilor, cu un potențial bogat, 

care ar atrage turiști din toate categoriile sociale ce vor să-și petreacă timpul liber 

în Destinația turistică Uricani.  

 

Surse de informare 

În ceea ce priveşte sursele de informare utilizate de turişti cu privire la orașul Uricani, 

ca urmare a sondajului statistic realizat de Centru Național de Informare și Promovare 

Turistică Uricani se poate observa (tabel) că cele mai importante sunt internetul (59%, pe total 

eşantion) şi prietenii (55,9%). În structura pe grupe de vârstă se constată, de asemenea, unele 

diferenţe semnificative. Aşa, bunăoară, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani au cules 

informaţii, în cea mai mare parte, de pe internet, de la prieteni, şi de la televizor. Cei cu vârsta 

cuprinsă între 26-35 de ani, au cules, preponderent, informaţiile de la prieteni, de pe internet 

sau din ziare. Respondenţii cu vârsta cuprinsă între 36-45 de ani au cules în mare parte 

informaţiile atât de pe internet cât şi de la prieteni, dar şi de la televizor, iar cei cu vârsta între 

46-65 de ani au apelat îndeosebi la internet şi prieteni. 
  Total 

Eșantion 
Vârsta 
18-25 

Vârsta 
26-35 

Vârsta 
36-45 

Vârsta < 
46 

Baza 120 pers. 26 32 30 32 

1 Cărți 1 1 6 12 

2 Reviste, 
ziare 

0 3 4 3 

3 Radio, 
televizor 

4 2 4 7 

4 Broșuri, 
pliante 

0 6 12 14 

5 Prieteni  14 34 30 25 

6 Internet   81 54 44 39 

7 Agenție 
de turism 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabel surse de informare (%) 

Cu cine realizăm și punem în practică Strategia de dezvoltare turistică a orașului 

Uricani?  

Pentru început, forul tutelar fiind Administrația locală, reprezentată prin Primăria 

Uricani și Consiliul Local Uricani nu ar putea avea realizări fără implicarea agenților 
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economici și ONG-urilor cu activități în sfera turismului sau generatoare de activități pentru 

turism, după care în imediată legătură cu aceste entități se află localnicii, forța de muncă și 

ofertanții de produse naturale și servicii, iar la final să nu uităm turiștii, pentru că un turist 

satisfăcut va promova imaginea și serviciile destinației turistice, iar din mesajul pozitiv 

transmis ar putea aduce încă 4 turiști vizitatori în zonă, pe când un mesaj negativ va scădea cu 

10 vizitatori. 

 

 

Matricea părților interesate (a intereselor) este un instrument analitic pentru analiza, 

planificarea, implementarea şi evaluarea proiectelor creat în anii 1970 şi utilizat pe o scară tot 

mai largă de către organisme care asigură finanţarea proiectelor sau sunt implicate în 

realizarea propriuzisă a acestora, atât în cadrul Uniunii Europene, la nivel guvernamental şi 

neguvernamental. 

Uricani 

stațiune 
turistică 

Administrația 
locală 

Agenți 
economici 

Turiști Localnici 

ONG 
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Matricea intereselor 

Metoda presupune prezentarea rezultatelor diverselor analize necesare pentru 

construcţia proiectelor astfel încât să pună în evidenţă într-o manieră sistematică şi logică 

obiectivele proiectului, relaţiile cauzale dintre diferitele niveluri de obiective, modul în care 

poate fi verificată atingerea obiectivelor propuse şi principalele ipoteze (factori externi) care 

pot influenţa succesul proiectului.  

Metoda este extrem de utilă pentru managementul proiectelor în sectorul public, pe de 

o parte, pentru că ajută la structurarea mai bună a proiectului, la identificarea mai rapidă şi 

logică a obiectivelor, a indicatorilor de măsurare a atingerii acestora, a factorilor de risc şi 
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resurselor necesare, ceea ce conduce la creşterea şanselor de succes ale proiectului şi, pe de 

altă parte, deoarece principalele organisme finanţatoare solicită folosirea metodei în cadrul 

redactării solicitărilor de finanţare (propuneri de proiecte). 

Surse de finanțare 

Finanțarea (alocarea de fonduri) reprezintă actul prin care o organizație sau companie 

furnizează resurse financiare, sub formă de bani sau alte valori (precum efortul sau timpul), cu 

scopul de a finanța o nevoie, un program sau un proiect. În general, acest termen este utilizat 

în contextul în care o firmă își folosește rezervele interne pentru a-și satisface nevoile 

financiare, în timp ce termenul de finanțare externă este utilizat atunci când firma obține 

capital din surse externe. 

Finanțatorii își doresc întotdeauna să vadă că s-a depus efort în pregătirea proiectelor. 

Este esențială oferirea unui sentiment de seriozitate și dorința de a finaliza cu succes 

proiectele care sunt destinate. Este recomandată utilizarea unor dovezi ale planificării; aceasta 

este o declarație solidă care convinge finanțatorii că cei care solicită fondurile sunt siguri cu 

privire la proiectul propus. Se recomandă estimarea cu precizie a tuturor costurilor care s-ar 

putea ivi, inclusiv cele care nu sunt evidente. 

În continuare vă prezentăm câteva surse de finanțare ce sperăm să fie utile: 

- CATALOGUL SURSELOR DE FINANTARE IN DOMENIUL TURISMULUI-

2017-2023 

https://www.adrnordest.ro/user/file/news/17/Catalogul%20surselor%20de%20fina

ntare%20-%20noiembrie%202017.pdf 

- MINISTERUL TURISMULUI http://turism.gov.ro/web/2019/02/19/investitiile-in-

turism-conditii-speciale-de-finantare/ 

- ALTE SURSE DE FINANȚARE  https://www.finantare.ro/etichete/fonduri-turism 

- STARTUPCAFE https://www.startupcafe.ro/bani-europeni.htm 

- GHID PENSIUNE https://limarom.ro/ghid-pentru-deschiderea-unei-pensiuni-cu-

fonduri-europene/ 

- GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE https://www.eeagrants.ro/ 

- FONDURI UE https://www.fonduri-ue.ro/ 

- FONDURI STRUCTURALE https://www.fonduri-structurale.ro/ 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ban_(mijloc_de_plat%C4%83)
https://www.adrnordest.ro/user/file/news/17/Catalogul%20surselor%20de%20finantare%20-%20noiembrie%202017.pdf
https://www.adrnordest.ro/user/file/news/17/Catalogul%20surselor%20de%20finantare%20-%20noiembrie%202017.pdf
http://turism.gov.ro/web/2019/02/19/investitiile-in-turism-conditii-speciale-de-finantare/
http://turism.gov.ro/web/2019/02/19/investitiile-in-turism-conditii-speciale-de-finantare/
https://www.finantare.ro/etichete/fonduri-turism
https://www.startupcafe.ro/bani-europeni.htm
https://limarom.ro/ghid-pentru-deschiderea-unei-pensiuni-cu-fonduri-europene/
https://limarom.ro/ghid-pentru-deschiderea-unei-pensiuni-cu-fonduri-europene/
https://www.eeagrants.ro/
https://www.fonduri-ue.ro/
https://www.fonduri-structurale.ro/
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În vederea structurării unei strategii de dezvoltare a turismului a fost realizata   

Analiza Swot, rezultatele fiind următoarele:  

PUNCTE TARI:  

Generale:  

 imaginea externă a României s-a îmbunătăţit, dar este necesară continuarea 

eforturilor în acest sens;  

 numărul turiştilor străini sosiţi în România înregistrează un trend pozitiv;  

 Potenţialul natural:  

 natura intactă, favorabilă dezvoltării unui turism ecologic şi în 

natură;  

 cadru natural deosebit;  

 bogat potenţial cultural.  

 Componenta de cazare:  

 serviciile de cazare sunt acceptabile;  

 prestatorii de servicii sunt amabili şi ospitalieri.  

 Turismul cultural:  

 potenţialul cultural este foarte bun, dar ar trebui cunoscut şi 

exploatat mai mult;  

 este puțin apreciat în mod special potenţialul cultural al 

momârlanilor;  

 oferta culturală este diversificată.  

 Calitatea personalului din  turism:  

 angajaţii din turism se disting prin amabilitate; 

 buna pregatire profesională.  

 Gastronomia românească: 

 de multe ori depăşeşte aşteptările; 

 mâncarea şi băutura sunt acceptabile din punct de vedere al 

calitatii – în special în restaurante şi pensiuni.  

 Ospitalitatea:  

 este caracterizată ca fiind foarte bună oriunde în ţară;  

 este evidenţiată de toţi turiştii ca un punct tare; 



 

132 

 

 foarte apreciată de turişti şi de ghizii străini în egală măsură.                                        

Activitatea tour operatorilor:  

 cei mai mulţi clienţi s-au declarat mulţumiţi; 

 îmbunătățirea calității este un proces continuu.  

 

 PUNCTE SLABE    

Generale:  

 infrastructura;  

 în opinia turiştilor străini nu toate componentelor prezentate în 

oferte se regăsesc şi la faţa locului (componenta etica a ofertanților din turism);  

 raportul preț calitate nu este întotdeauna corect; 

 lipsa magazinelor de suveniruri (articole sportive, suveniruri);  

 starea de conservare şi de curăţenie a unor monumente; 

 insuficienta ofertă de agrement;  

 lipsa materialelor promoţionale de tipul broşurilor oferite gratuit 

în cadrul unităţilor de cazare; 

 

Potenţialul natural:  

 trebuie îmbunătațit aspectul spaţiilor verzi;  

 trebuie controlată poluarea unor ape şi a unor zone de interes 

turistic.  

 Componenta de cazare:  

 nu toate locațiile de cazare respectă condițiile standardelor 

afişate; 

 pensiunile de trei stele sunt insuficiente;  

 părerile turiştilor străini legate de cazare nu sunt tot timpul 

optime: serviciile sunt proaste, micul dejun nu este tot timpul corespunzător și 

pe gustul turiștilor;  

 standardele oferite sunt caracterizate de unii turişti ca fiind 

simple, adesea cu un “farmec estic”; 

 indicele de ocupare a capacităţii de cazare este redus (cca 33 %).  

Turismul cultural:  
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 insuficiente măsuri de protejare și conservare a monumentelor 

culturale; 

 punere în valoare a acestora (iluminare, semnalizare) este 

deficitară; 

 promovarea şi valorificarea unor monumente culturale este 

insuficientă.  

 Calitatea serviciilor: 

 slaba calitate a serviciilor turistice;  

 lipsa de pregătire si de motivare a resurselor umane din turism;  

 personalul angajat nu are tot timpul pregătire de specialitate.  

 Componenta gastronomică:  

 servirea este slab-calitativă, turiștii trebuie să aștepte mult pentru 

a fi serviți, muzica este uneori prea tare, iar mâncare adusă este adesea rece; 

 lipsa unor meniuri vegetale şi lipsa produselor proaspete;  

 mâncare internaţională în exces, în detrimentul mâncărurilor 

tradiţionale;  

 necesitatea de produse locale (de ex. sucuri naturale de fructe 

locale);  

 băuturile româneşti tradiţionale nu sunt cunoscute suficient, în 

detrimentul tipurilor internaţionale produse în România; 

 timpul de aşteptare până la preluarea comenzii şi până la servire 

este adesea prea mare.  

  Activitatea tour operatorilor:  

 comunicarea necesită îmbunatățiri semnificative;  

 metodele de lucru și parteneriatele sunt inexistente și necesită colaborare 

pentru a fi dinamice şi creative.    

Serviciile publice şi de transport:  

 infrastructura pentru biciclete trebuie mărită considerabil, în 

unele localități de legătură cu orașul Uricani (Vulcan, Lupeni, Petroșani) ea 

lipsind cu desăvârșire;.  

Alte componente:  
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 insuficienţa materialelor de promovare (pliante, afişe mari, 

pliante ale unităţilor alimentare şi ale pensiunilor şi slaba calitate a acestora); 

 instabilitatea preţurilor; 

 lipsa de comunicare şi de coeziune între comunităţile umane 

pentru realizarea unor obiective de interes comun;  

 lipsa de respect față de mediul natural și, uneori, față de 

patrimoniul cultural;  

 interes scăzut pentru investiții.  

  

OPORTUNITĂȚI 

 Orașul Uricani și Depresiunea Petroșani – Valea Jiului este 

percepută ca o destinaţie sigură;  

 există legislaţia minimă necesară; 

 exista organizaţii şi fonduri pentru ariile protejate şi preocupări 

pentru valorificarea biodiversităţii;  

 înființarea Organizației de Management a Destinației turistice 

Uricani; 

 opinia turiştilor care au vizitat orașul Uricani este mai bună 

decât imaginea pe care o are România în exterior. Se apreciază în mod special 

ospitalitatea, natura, peisajele, traseele propice drumeţiilor montane și 

tematice. 

  

AMENINȚĂRI  

 creşterea în însemnătate a unor alte destinatii turistice ce oferă produse 

similare;  

 nu ar trebui încercată neapărat imitarea standardelor din vest; 

 ar trebui să se păstreze specificul propriu şi autenticitatea ofertei turistice.  

 

În loc de încheiere 

Prezenta strategie își propune să identifice măsurile, acțiunile și direcțiile care trebuie 

urmate în vederea îndeplinirii unor obiective pe termen mediu și lung, iar premisele care 
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determină administrația locală să intensifice eforturile pentru promovarea locală și 

dezvoltarea turismului sunt:  

- schimbările majore intervenite în structura industriei locale determina 

reorientarea atât a investitorilor, capitalurilor cât și a forței de muncă;  

- cadrul natural, istoric, monumentele arhitectonice și religioase creează baza 

necesară pentru dezvoltarea turismului la nivel local;  

- concurența existentă la nivelul Depresiunii Petroșani – Valea Jiului impune 

îmbunatățirea serviciilor, promovarea și corelarea eforturilor tuturor factorilor la nivel local.  

 Obiectivele acestei strategii la nivel local sunt:  

- dezvoltarea produsului turistic și stimularea cererii pentru 

produsele turistice locale; 

- creșterea veniturilor din turism, stimularea investițiilor și crearea 

de noi locuri de muncă în acest sector; 

- creșterea competitivității produselor turistice locale pe piețele 

externe actuale și potențiale;  

- dezvoltarea bazei materiale (hoteluri, pensiuni, restaurante, 

divertisment) și a infrastructurii (transport, comunicații, servicii publice); 

- îmbunatățirea activității de marketing și promovare locală.  

Turismul durabil în orașul Uricani va permite dezvoltarea activităților recreaționale și 

turistice, ținând cont de principiile de bază a dezvoltării durabile, care respectă mediul, 

locuitorii, cultura și economia locală. 

Organizația Mondială a Turismului (World Tourism Organization) definește cele mai 

eficiente abordări pentru elaborarea strategiilor și politicilor pentru turism durabil.  

În acest sens trebuie luate în considerație cele 12 principii strategice necesare pentru 

existența turismului durabil în localitatea Uricani: 

1. Viabilitate economică – să asigure viabilitatea și competivitatea destinațiilor și 

companiilor turistice, astfel încât acestea să se dezvolte și să livreze beneficii pe 

termen lung; 

2. Prosperitate locală – maximizarea contribuției turismului la prosperitatea 

economică a localității Uricani, inclusiv a procentului cheltuielilor vizitatorilor 

reținute la nivel local; 
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3. Calitatea angajatorilor – întărirea numărului și calității locurilor de muncă local 

create și susținute de sectorul turistic, inclusiv nivelul salarial, condițiile serviciilor 

și disponibilitatea pentru toată lumea, fără discriminare; 

4. Egalitate socială – să asigure o distribuție echitabilă și pe scară largă a beneficiilor 

sociale și economice provenite din turism; 

5. Satisfacerea vizitatorilor – să ofere o experiență satisfăcătoare și în siguranță 

pentru vizitatori, fără discriminarea acestora; 

6. Control local – să implice și să împuternicească comunitatea locală în planificarea 

și luarea deciziilor în legătură cu managementul și dezvoltarea turismului la nivel 

local; 

7. Bunăstarea comunității – să mențină și să întărească calitatea vieții în 

comunitatea locală;  

8. Prosperitate culturală – să respecte și să întărească moștenirea culturală, cultura 

autentică, tradițiile și unicitatea comunității locale (momârlanii); 

9. Integritatea fizică – să mențină și să întărească calitatea peisajelor naturale, urbane 

și rurale, să evite degradarea fizică și vizuală a acestora; 

10. Diversitatea biologică – să susțină conservarea ariilor naturale, a habitatelor și a 

animalelor sălbatice, să minimalizeze deteriorarea acestora; 

11. Eficientizarea resurselor – minimalizarea folosirii resurselor limitate și 

neregenerabile pentru dezvoltarea și utilizarea facilităților și serviciilor turistice; 

12. Înțelegere reciprocă, armonie, siguranță – diversitatea care există în această lume 

ne unește și ne oferă ocazia de a cunoaște și experimenta pe de-a-ntregul tot ce are 

mai bun cultura și comunitatea locală, practicând un turism responsabil care 

respectă mediul, cultura, comunitățile locale și care promovează beneficii socio-

economice pentru toată comunitatea, lăsând generațiilor viitoare acestă destinație 

turistică intactă și nealterată. 

Toate aceste principii sunt aplicate la nivelul strategiei de dezvoltare turistică a 

localității Uricani de către administrația publică locală, fiind prevăzute și în planurile de 

urbanism și în programele de dezvoltare regională. 

 Trebuie sa precizăm ca această strategie se dorește a fi doar un document care să 

stabilească în mod generic politicile și acțiunile la nivel legal, urmând ca fiecare dintre acestea 

să fie detaliate și implementate de autoritatile locale și operatorii de turism local. Scopul final 



 

137 

 

al acestei strategii este dezvoltarea turismului și atragerea unui număr cât mai mare de turiști 

în orașul Uricani. 


