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I-am invitat şi au venit: cei de la Siebenbürgische Karpatenverein (SKV), trei 

cabanieri, Salvamontul, preşedinta Asociaţiei Ghizilor Montani din România (AGMR), 

doi membrii ai Clubului pentru Protecţia Naturii şi Turism (CPNT) din Braşov şi 

Asociaţia Judeţeana pentru Turism Sibiu (AJTS). Primul Atelier de lucru al Proiectului 

Carpaţi al ISF München s-a bucurat în total de 35 de participanţi. 

Astfel am realizat un prim obiectiv: am întrunit toţi actorii locali implicaţi în turismul din 

Munţii Făgăraşi, supranumiţi Alpii Transilvăneni. Am analizat împreună activităţile 

montane, identificând problemele şi potenţialele acestora şi am decis asupra unui 

plan de măsuri.   

Atelierul s-a desfăşurat într-una din frumoasele săli ERASMUS ale bisericii 

evanghelice din Sibiu. În prima zi şi-au prezentat activităţile următoarele patru 

grupuri:  

• Arnold Klingeis de la Cabana Bâlea-Lac, Şerban Pitaru de la Cabana 
Negoiu şi Nicolae Opriş de la Cabanele Turnuri şi Podragu:  
Administrarea cabanelor; situaţia actuală şi perspective de dezvoltare 

• Nicolae Mustea şi Ion Sănduloiu de la Salvamont: 
Întreţinerea potecilor de munte; acţiuni de salvare 

• Jason Whitehead şi Cristina Sburlan de la CPNT Braşov: 
protecţia mediului în zona montană  

• Alexandru Constantinescu de la SKV şi Felicia Enache de la AGMR: 
calificarea custozilor şi a ghizilor montani; perspective de profesare 

• Ana Faur de la AJTS: 
concepte de turism montan în Judeţul Sibiu. 

Aceste prezentări au completat prima analiză a ISF München despre situaţia actuală 

a turismului montan din România, studiu realizat în vara trecută de Judit Miklos, Dr. 

Heidling şi Dr. Jaudas printr-o serie de interviuri în Sibiu, Braşov, Victoria şi Zărneşti. 
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Pe această bază, Peter Zimmer de la firma de consultanţă Futour ne-a prezentat un 

concept de dezvoltare a turismului durabil. ISF München l-a insărcinat pe acest 

expert în consultanţă turistică cu elaborarea unui concept de dezvoltare a economiei 

turistice din zona-pilot Munţii Făgăraşi, care să indeplinească criterii ecologice şi 

sociale.  Cu acest turism „durabil“ se urmăreşte menţinerea locurilor de muncă 

existente şi crearea unora noi prin intermediul colaborării regionale, în vederea 

dezvoltării a noi perspective de muncă şi supravieţuire pentru populaţia autohtonă.  

A doua zi a Atelierului s-a desfăşurat sub semnul „Quo vadis?“ („Incotro?“). Am 

elaborat astfel o listă de măsuri care să constituie baza activităţilor noastre viitoare. 

Un prim rezultat: participanţii vor să se unească într-o asociaţie-umbrelă pentru a-şi 

reprezenta şi atinge interesele împreună. Discuţiile au arătat, că complexitatea 

cadrului legislativ, a diferitelor reguli şi responsabilităţi depăşesc puterea de 

înţelegere şi de acţiune a unui singur actor. 

La sfârşitul lunii octombrie se va desfăşura următoarea întâlnire la Sibiu în vederea 

iniţierii primilor paşi. Peter Zimmer de la Futour va fi de faţă, hotărându-se spontan 

să susţină cu experienţa sa înfiinţarea acestei asociaţii-umbrelă. 

În lunile următoare ISF München va însoţi adoptarea măsurilor planificate. În cadrul 

unui al doilea Atelier de lucru prevăzut pentru primăvara anului viitor vom analiza 

primele rezultate obţinute. 

ISF München 

Dr. Joachim Jaudas, Judit Miklos, Dr. Eckhard Heidling 

 

Proiectul Carpaţi al ISF München este o iniţiativă a European Carpathian Proiects din 

cadrul programului U.E. INTERREG IIIB/CADSES, în care 19 parteneri, majoritatea lor 

din ţări de-a lungul arcului carpatic, îşi reunesc experienţele din domeniul dezvoltării 

regionale durabile. 

 


