
Avem o viziune: via carpatica. Într-o zi, 
ea va traversa întregul lanţ carpatic ca o 
reţea transnaţională de cabane şi 
trasee montane, străbătând cinci ţări 
europene. 

Această viziune este fundamentul unui 
turism montan durabil. Prin această 
strategie se vor crea multiple posibilităţi 
de dezvoltare pentru această regiune 
montană aflată în transformare 
economică. Se vor crea noi posibilităţi de 
muncă şi calificare precum şi stabilizarea 
acelora existente pentru populaţia 
autohtonă: întreţinerea de poteci, 
administrarea cabanelor, posibilităţi de 
cazare şi comerţ în vale (magazine etc.); 
informarea şi îndrumarea turiştilor şi 
alpiniştilor. 

Această viziune se va realiza în paşi mici, 
în mai multe regiuni şi o perioadă de timp 
îndelungată. Iniţiativele locale existente au 
contribuit deja la această viziune, iar 
Proiectul Carpaţi se va baza pe aceste 
activităţi, susţinându-le şi intensificându-
le. 

Proiectul Carpaţi a ales Munţii Făgăraşi ca 
regiune-pilot, pentru că aici există deja 
concepte pentru dezvoltarea turismului 
durabil.  

In urma analizei iniţiativelor locale, Proiec-
tul Carpaţi va elabora un concept de tu-
rism durabil. Pe baza acestuia şi într-o 
manieră transdisciplinară, Proiectul Carpaţi 
va susţine prin expertiză, colaborare, 
transfer de cunoştinte şi schimb de expe-
rienţă cu alte regiuni muntoase unele 
iniţiative locale, cum ar fi: 

• Intreţinerea şi extinderea reţelei de 
trasee montane. 

• Reamenajarea cabanelor existente şi 
construirea de cabane noi, cooperarea 
între cabane. 

• Imbunătăţirea infrastructurii din vale 
(posibilităţi de cazare, magazine, 
drumuri). 

• Elaborarea unui sistem public de 
informare (website şi manual) despre 
cabane, trasee, cazare în vale. 

• Identificarea potenţialului de ocupare 
şi a cursurilor de calificare necesare 
(training) pentru aceste domenii de 
activitate (muncă de cabană, 
întreţinător de poteci, îndrumător de 
turişti etc.). 

• Elaborarea şi implementarea cursurilor 
de calificare (training). 

• Susţinerea transferului de cunoştinţe  
cu alte regiuni montane europene, 
îndeosebi cu Munţii Alpi.  

• Incurajarea colaborării între diferiţii 
actori, iniţiative şi organizaţii montane. 

 

Proiectul Carpaţi contribuie la dezvoltarea 
turismului durabil în această regiune 
muntoasă. Aceasta înseamnă:  
 
din perspectiva economică: 

• Consolidarea unei economii turistice 
durabile în regiunea respectivă, 
compensând astfel activităţile 
economice tradiţionale nerentabile; 

din perspectiva socială: 

• Crearea unor noi locuri de muncă şi de 
calificare − o condiţie necesară pentru 
profesionalizarea unor activităţi şi 
pentru asigurarea ocupării forţelor de 
muncă,   

• Susţinerea schimbului de experienţă 
prin îmbinarea actorilor şi organizaţiilor 
locale, 

• Facilitarea accesului la informaţie 
despre infrastructura turistică (cazare, 
drumuri, trafic) pentru public,  

• Schimb de experienţă şi transfer de 
cunoştinţe  între regiuni muntoase 
europene;  

din perspectiva ecologică 

• Stabilizarea unui teritoriu ecologic 
sensibil (zona alpină!) precum şi 
educarea ecologică a turiştilor.   

 

Obiective Rezultate anticipate 



Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung 
ISF München  

Jakob-Klar-Straße 9
D-80796 München

Telefon +49/89/272921-0
Fax +49/89/272921-60

www.isf-muenchen.de/projekte/Karpaten.html 

Contact 

Dr. Joachim Jaudas
Telefon +49/89/272921-37

joachim.jaudas@isf-muenchen.de 

Dr. Eckhard Heidling
Telefon +49/89/272921-65

eckhard.heidling@isf-muenchen.de 

Diplom-Soziologin Judit Miklos
Telefon +49/30/66763430

juditmiklos@yahoo.de 

Partener de proiect 

FUTOUR tourism-consultant 
Waltherstraße 29, D-80377 München 

Parteneri ştiinţifici 

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 
Facultatea de Geografie 

Iniţiative din România 

SKV (Siebenbürgischer Karpatenverein)
SALVAMONT Sibiu, Argeş, Victoria

AGMR (Asociatia Ghizilor Montani din România)
Asociatia ECOURI VERZI

CPNT (Clubul ptr. Protectia Naturii şi Turism)
Prietenii Naturii Romanii

06.2007 

 

In cadrul Proiectului Carpaţi al ISF 
München se vor elabora concepte de 
dezvoltare durabilă pentru această 
regiune muntoasă din Sud-Estul Europei, 
şi se vor analiza efectele acestor concepte 
asupra ocupării forţelor de muncă. 

Impreună cu initiaţivele locale şi cu 
sprijinul firmei de consultanţă Futour se va 
elabora un concept de îmbunătăţire a 
reţelei de trasee şi cabane din Munţii 
Făgăraşi. Se urmăreste astfel crearea de 
noi locuri de muncă (precum şi 
stabilizarea celor existente) în domeniul 
aprovizionării şi întreţinerii de cabane şi 
trasee montane precum şi a îndrumării 
turiştilor. Pe baza conceptului elaborat se 
vor elabora cursuri de calificare (training), 
menite de a completa şi susţine durabil 
implementarea conceptului amintit. 

Astfel se vor forma reţele regionale care 
să susţină crearea unor noi perspective de 
muncă şi supravieţuire pentru populaţia 
autohtonă. 

Proiectul Carpaţi al ISF München este o 
iniţiativă a „Carpathian Projects“ în 
care 19 parteneri, majoritatea lor din ţările 
străbătute de Munţii Carpaţi, îşi prezintă 
experienţele din domeniul dezvoltării re-
gionale durabile. 

În etapa următoare se vor include şi 
experienţe din alte regiuni muntoase, 
îndeosebi din regiunea Alpilor, în Proiectul 
Carpaţi. 
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Proiectul Carpaţi al ISF München 
este o iniţiativă a 

Carpathian Projects: 
 

Protecţia şi dezvoltarea durabilă a  
Carpaţilor într-o reţea transnaţională 

www.carpathianproject.eu 
 

Finanţare 
U.E., în cadrul programului 
"INTERREG IIIB/CADSES" 

Germania, în cadrul programului  
“Colaborare transnaţională” 

 
Durata 

Septembrie 2005 - August 2008 
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