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REZUMAT
Județul Caraș-Severin, cunoscut şi sub denumirea de “Banatul Muntos”, se află localizat în partea Sud Vestică a
țării, ocupând o suprafață de 8,520 km2, reprezentând 3,6% din teritoriul național. Fluviul Dunărea realizează
granița de Sud și Sud - Vest a țării cu Republica Serbia. Punctul de intrare al Dunării în țară este în localitatea
Baziaș.
În judeţul Caraş Severin există cinci areale cu potenţial turistic remarcabil:
 Zona Munţilor Semenic destinată sporturilor de iarnă, situată la o altitudine 1,400 m. şi 35 km distanţă
de oraşul Reşiţa. Zona include staţiunea montană Trei Ape;
 Valea Râului Cerna – parte a Parcului Naţional Domogled – Valea Cerna. Aceasta include staţiunea Băile
Herculane, staţiune balneară de renume internaţional recunoscută pentru proprietăţile naturale
curative;
 Zona Munţilor Anina ;
 Zona “Porţile de Fier” care cuprinde cea mai mare parte a Defileului Dunării;
 Zona Muntele Mic cu staţiunea montană de schi Muntele Mic şi microzona staţiunii Poiana Mărului.
Ariile protejate ocupă o suprafaţă importantă din teritoriul judeţului - 21% - 173.881,8 ha (1800.2 km²). Sunt 52
de arii protejate din care 51 de interes naţional.
 4 parcuri naţionale: Cheile Nerei – Beuşniţa, Cheile Semenic – Caraşului, Domogled – Valea
Cerna cu arii în judeţele Mehedinţi şi Gorj,Retezat (cu arii în judeţul Hunedoara);
 1 parc natural – Porţile de Fier (cuprinde o suprafață totală de 1156,55 km², din care 747,74 km
în judeţul Caraş-Severin şi restul în judeţul Mehedinţi);
 47 rezervaţii naturale - 22 rezervaţii naturale localizate în interiorul parcurilor naţionale şi 25 în
exteriorul acestora (botanice, zoologice, paleontologice, geologice, mixte, ştiinţifice, zone
mlăştinoase).
SISTEMUL DE TRANSPORT
Judeţul Caraş Severin are o localizare geografică strategică, fiind situat la intersecţia drumurilor comerciale care
leagă Europa Centrală de ţările Mediteraneene de Sud. Judeţul reprezintă un important nod de transport şi
beneficiază de două puncte de trecere a frontierei cu Republica Serbia, respectiv Naidăş şi Moldova Nouă. De
asemenea, Caraş Severin este situat la confluenţa unor importante căi de comunicaţie rutiere şi fluviale.
Reţeaua de drumuri publice a judeţului are o lungime totală de 1.944 km, cu o densitate medie de 22,8 km/km².
Distribuţia reţelei de drumuri este următoarea: 560 km – drumuri naţionale; 883 km –drumuri judeţene; 501 km
– drumuri comunale/ săteşti.
Cu toate acestea, infrastructura de transport înregistrează deficienţe semnificative, cele mai multe fiind date de
lipsa de autostrăzi, număr mic de conexiuni inter-modale, capacitate portantă scăzută a drumurilor existente,
distribuţia inegală a căilor ferate şi rutiere pe teritoriul judeţului. Aceste disfuncţionalități limitează dezvoltarea
sectorului turistic, precum şi accesul în zonele turistice, atât pentru turiştii români, cât şi pentru cei veniţi din
alte ţări. O preocupare permanentă a Consiliului Judeţean Caraş Severin o reprezintă identificarea
oportunităţilor de finanţare a procesului de reabilitare a infrastructurii drumurilor.
Cea mai mare densitate a reţelei de drumuri se concentrează în partea de nord şi nord-vest a judeţului, în timp
ce sudul este slab dezvoltat din acest punct de vedere. Principalele disfuncţionalităţi se referă la următoarele
aspecte:


Absenţa autostrăzilor duce la intensificarea traficului pe drumurile existente, ceea ce duce la
aglomerarea excesivă a transportului regional şi internaţional;
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Absenţa şoselelor de centură în marea majoritate a oraşelor duce la îngreunarea traficului intern şi
creşterea duratei călătoriei;
Capacitatea portantă scăzută a drumurilor existente generează efecte negative majore asupra calităţii
acestora, degradare accentuată în timp, ceea ce conduce la reducerea posibilităţilor de accesare a
obiectivelor turistice din teritoriu;
Iluminatul necorespunzător şi marcarea defectuoasă, sunt factori care conduc la scăderea vitezei de
deplasare, creşterea duratei călătoriei şi al consumului de combustibil.

Sursa: realizat de către autori

Figura 1: Noduri inter-modale rutiere pentru Parcul Natural Porțile de Fier

Accesibilitatea între localităţile rurale, majoritatea oraşelor din judeţ şi principalele atracţii turistice se poate
realiza cu ajutorul reţelei de autobuze şi microbuze. Regiunea este bine deservită de către un număr însemnat
de autobuze regionale cu orar de funcţionare flexibil. Pe timp de iarnă sau sărbători legale, numărul curselor
efectuate cu acest tip de mijloc de transport se diminuează. În general, operatorii de servicii de transport din
acest domeniu sunt companii private care asigură, atât legăturile internaţionale către marile oraşe europene,
cât şi transportul intern în interiorul judeţului. Orarele de funcţionare ale trenurilor, autobuzelor şi microbuzelor
nu este însă corelat în mod corespunzător, acest fapt având efecte negative în privinţa timpilor de transfer.
Autobuzele nu beneficiază de platforme pentru transportul bicicletelor.
Regiunea nu dispune de o reţea de piste pentru biciclete care ar putea crea legătura cu zona principală sau
nodurile inter-modale. Singura pistă pentru cicloturism existentă se desfășoară între Moldova Nouă şi Moldova
Veche pe o lungime de 5 km. Aceasta nu este echipată corespunzător şi nu dispune de spaţii publice de parcare
sau centre de închiriere a bicicletelor.
În judeţul Caraş Severin, reţeaua de căi ferate are o lungime de 344 km, ceea ce reprezintă 18% din lungimea
totală a reţelei la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest. Regiunea nu poate fi direct accesată cu ajutorul serviciilor
de cale ferată. În partea de vest şi nord-vest a judeţului există şase linii feroviare care facilitează legătura cu aria
principală şi asigură importante puncte nodale inter-modale de cale ferată. Liniile feroviare, cu excepţia rutei
Orşova – Caransebeş, oferă un nivel mediu de calitate al serviciilor.
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Principala linie de cale ferată care traversează judeţul Caraş Severin este linia 900: Bucureşti – Craiova –
Caransebeş - Timişoara care are pe teritoriul judeţului o lungime de 110 km (Orşova – Caransebeş). Această linie
străbate cea mai importantă zonă turistică a judeţului – staţiunea balneară Băile Herculane. În partea de vest,
nodul feroviar Oraviţa asigură legătura cu Republica Serbia.
Activitatea de transport și croaziere pe fluviul Dunărea este slab dezvoltată. Pe o lungime de 64 de km (limita
sudică a judeţului Caraş Severin) există doar un singur port pentru pasageri şi mărfuri – Moldova Nouă (punct
fluvial de trecere a frontierei - Republica Serbia). Totodată din oraşul Moldova Nouă trecerea frontierei poate fi
asigurată şi cu ajutorul bacului.
Judeţul Caraş Severin beneficiază doar în mică măsură de oportunitatea transportului pe Dunăre datorită
legăturilor rutiere şi feroviare improprii. Legătura cu Serbia de Est o realizează podul existent la Drobeta Turnu
Severin (județul Mehedinți). Puţini operatori locali oferă excursii de-a lungul Dunării, cea mai mare parte dintre
ei fiind privaţi (Hercules Tour, S.C. Hercule S.A., S.C. Manea S.A). În general, aceste excursii durează o zi, navele
folosite sunt mici (10-20 locuri) oferind un număr limitat de servicii.

Sursa: realizat de către autori

Figura 2: Noduri intermodale de transport în zonele cheie din județul Caraș Severin

Singurul aeroport judeţean este cel din municipiul Caransebeş, destinat iniţial pentru zboruri interne. În prezent
nu este funcţional dar potenţialul lui este menţinut în viitor pentru traficul intern şi extern de pasageri, în special
în scopuri turistice. Locuitorii judeţului şi turiştii apelează la serviciile aeriene ale aeroportului internaţional de la
Timişoara “Traian Vuia” (112 km distanţă din municipiul Reşiţa).
Deficiențele actuale în infrastructura rutieră reduc posibilitățile de dezvoltare economică, posibilitățile de
conectare pe piețele interne și internaționale, schimburile economice. Punctele slabe din cadrul infrastructurii
depășesc punctele forte, în timp ce oportunitățile sunt predominante.
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SISTEMELE INFORMAȚIONALE
În zona luată în analiză există trei puncte de informare turistică, un centru de informare şi promovare a
turismului, patru centre de informare – documentare, trei centre de informare turistică şi trei centre de
informare şi educaţie sociologică în interiorul celor şapte parcuri naturale.
Diferite website-uri oferă informaţii despre atracţiile turistice ale României, inclusiv despre cele din judeţul
Caraş Severin. Consiliul Judeţean Caraş Severin a realizat o platformă pe Internet care cuprinde informaţii
referitoare la traseele turistice, formele de turism ce se pot practica, unităţi de cazare, hărţi, fotografii, toate
informaţiile fiind valabile în trei limbi: Română, Engleză şi Germană - http://turism.cjcs.ro.
Unul dintre factorii care nemulțumeşte turiştii îl reprezintă sistemul informaţional slab – panouri, marcaje
turistice. Din păcate, nivelul de experienţă şi pregătirea angajaţilor din centrele de informare turistică, în ceea ce
priveşte tehnicile de comunicare şi tehnicile specifice de informare turistică, este redus. Cu toate acestea, în
ultimii ani, s-au înregistrat progrese în acest domeniu, prin crearea de noi centre/puncte turistice conduse de
către consiliile locale sau de administraţiile ariilor protejate aferente din regiune.
SECTORUL TURISTIC (DESTINAȚII, INDUSTRIE, CERERE, ETC.)
Judeţul Caraş Severin beneficiază de resurse naturale şi culturale importante care susţin sectorul turistic.
Peisajul unic de la Porţile de Fier ale Dunării, care leagă România şi Serbia, oferă atracţii deosebite cum ar fi:
cursul râului, stânci şi păduri, situri arheologice. Judeţul reprezintă un punct important în concentrarea
activităţilor de turism de-a lungul Dunării, şi cel mai important punct între judeţele dunărene sudice şi vestice,
asigurând servicii de cazare, servirea mesei, ape minerale, facilităţi de recreere. Cea mai importantă staţiune
turistică din zonă este Băile Herculane.
În judeţul Caraş-Severin sunt consemnate 166 de structuri de primire turistică clasificate cu funcţiuni de cazare,
cu un număr de 6.275 locuri de cazare1.Dintre acestea, un număr de 64 de structuri şi 3.890 locuri de cazare
(62% din total judeţ) se găsesc în staţiunea turistică Băile Herculane. Un aport însemnat la oferta de cazare a
judeţului îl aduc arealele montane Semenic (21 structuri şi 538 locuri de cazare) şi Muntele Mic (16 structuri şi
398 locuri de cazare), dar şi centrele urbane Caransebeş (18 structuri şi 487 locuri) şi Reşiţa (12 structuri şi 327
locuri de cazare).
Numărul de turişti cazaţi în judeţul Caraş Severin s-a ridicat la 104.956 persoane în anul 2011, reprezentând
1,5% din totalul turiştilor cazaţi în România şi 16,5% din totalul turiştilor cazaţi în Regiunea de Dezvoltare Vest.
Acest indicator a cunoscut o evoluţie oscilantă în perioada 2007-2011. După o uşoară creştere în 2007-2008 (+3,5%), au urmat doi ani de recesiune (-11,0%) şi un reviriment considerabil în ultimul an analizat (13,1%).În
anul 2011, structura pe tipuri de turiști cazați demonstra ponderea însemnată a turiștilor români – 94,1% față de
cei veniți din alte țări – 5,9%.2
CONDIȚII CADRU RELEVANTE (ORGANIZAȚIONAL, LEGAL, FINANCIAR)
Autorităţile publice naţionale şi agenţiile cu experienţă în domeniul mobilităţii durabile şi turismului sunt:
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Administraţia Fondului pentru Mediu; Ministerul pentru IMMuri, Mediul de Afaceri şi Turism şi Autoritatea Naţională pentru Turism; Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice; Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
1
2

baza de date cu structuri de cazare clasificate de Autoritatea Naţională pentru Turism
Sursa: INS, Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare 2011
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Autorităţile locale au rol important în susţinerea dezvoltării turismului la nivel local, promovând turismul
Dunărean, implicându-se în crearea infrastructurii specifice, realizarea de programe turistice, crearea de
branduri locale sau captarea interesului factorilor în crearea de asociaţii de dezvoltare a turismului. Autorităţile
locale joacă un rol strategic în acest domeniu.
Alte instituţii competente din domeniul mobilităţii durabile cu implicare tangenţială în activitatea de turism
sunt: Clubul Metropolitan, Asociaţia pentru Tranziţie Urbană, Organizaţia pentru Promovarea Transportului
Alternativ în Romania (OPTAR), Asociația Industriei Feroviare din Romania, Clubul Feroviar, Federaţia Bicicliştilor
din Romania, Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est, Asociaţia română "Bate Şaua să
Priceapă Iapa" care a elaborate o serie de iniţiative în promovarea unor proiecte privind mobilitatea durabilă şi
soluţii pentru transport alternativ în arealele urbane. În domeniile privind dezvoltarea regională, mediu,
transport, turism, aceste instituţii lucrează separat sau în cooperare cu autorităţile naţionale.
La nivel regional, o serie de asociaţii sunt implicate în promovarea turismului şi a mobilităţii durabile (ex. Grupul
ecologic de colaborare Nera Oraviţa, Asociaţia de turism “Prietenii Munţilor” Reşiţa, Asociaţia Bike Attack
Reşiţa). Iniţiativele propuse se concentrează, în special pe promovarea unor tipuri particulare de mobilitate soft
cum ar fi bicicleta.
Planurile de dezvoltare din domeniul transporturilor şi turismului sunt destul de generale, stabilind un cadru
larg de dezvoltare. Obiectivele specifice şi activităţile referitoare la mobilitatea durabilă în turism sunt izolate şi,
în special se referă la cicloturism, turismul activ şi croaziere nefiind dezvoltat într-o perspectivă integrată.
În strategii lipsesc activităţile concrete de dezvoltare a mobilităţii durabile cu accent pe turism. Lipsa unor
strategii concrete pentru susţinerea dezvoltării turismului şi a mobilităţii soft va avea ca rezultat pierderea unor
valori potenţiale turistice, precum şi investiţii în proiecte care afectează sustenabilitatea peisajului şi a mediului
natural.
Turismul cuprinde o mare varietate de produse şi destinaţii şi implică autorităţi publice şi private cu arii
descentralizate de competenţă, la nivel regional şi local. Succesul dezvoltării turismului în zona Dunării depinde
de sprijinul părţilor interesate implicate cât şi de modul de cooperare dintre acestea.
În acţiunile comune ale părţilor interesate sunt necesare activităţi specifice, care au ca scop final creşterea
competitivităţii turismului. Părţile interesate trebuie să scoată în evidenţă piedicile identificate în acest sector,
impedimente care duc la stoparea derulării activităţilor în mod corespunzător.
În domeniul mobilităţii durabile din turism, implicarea părţilor interesate este aproape nesemnificativă,
concentrându-se în special în susţinerea principiilor de mobilitate durabilă la nivel naţional şi local sau
promovând forme de turism soft cum ar fi cicloturismul. Efortul autorităţilor este nesemnificativ şi nu poate fi
identificată nicio activitate de cooperare în domeniul “mobilităţii durabile din turism” ca temă distinctă între
autorităţile publice, organizaţii din turism şi operatori publici din transport.
Fluviul Dunărea are un potenţial turistic şi economic deosebit care, din păcate, în România este valorificat în
limite restrânse. Autorităţile publice sunt conştiente de această problemă şi eforturile lor se îndreaptă spre
construirea, în viitorul apropiat de noi porturi în zonă. Porturile reprezintă unul din principalele elemente ale
coeziunii în Europa, datorită dezvoltării industriei de croaziere care a transformat unele porturi în centre
turistice.
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Concluzii
Implicarea operatorilor privaţi ar putea creşte dacă sectorul public indică, prin strategii, planuri, scheme de
finanţare, etc., importanţa mobilităţii soft în dezvoltarea locală/regională/naţională şi oferă posibilităţi de
dezvoltare a acesteia.
Succesul dezvoltării turismului în zona Dunăreană depinde de gradul de implicare, susţinere şi cooperare al
stakeholderilor din sectoarele turism şi transporturi.
Este necesar sprijin inter-sectorial şi inter-ministerial în domeniile transport - turism în vederea identificării
deficienţelor în dezvoltarea turismului, deficienţe generate de infrastructura deficitară, lipsa conexiunilor din
transporturi şi lipsa transporturilor inter-modale.
Datorită faptului că infrastructura mobilităţii soft este slab dezvoltată, ar trebui finalizate studii de fezabilitate în
direcţia identificării zonelor potrivite dezvoltării rutelor pentru ciclism, conexiunilor inter-modale şi a celor de tip
transport naval – transport rutier – transport feroviar pentru a evita congestionarea traficului.
Strategiile de marketing dezvoltate în continuare în cadrul proiectului trebuie să aibă o viziune comună şi
obiective generale de ghidare pentru inițiative strategice locale, venite în sprijinul ofertelor transportului durabil
în turism.
Strategiile de marketing ar trebui să fie elaborate la scară regională, să aibă un orizont clar de implementare, în
plus să includă acţiuni concrete pentru sprijinirea ofertelor de mobilitate durabilă şi sprijinirea mobilităţii
durabile, în general cu accent pe turism.
Instituţiile coordonatoare care implementează strategiile de marketing, trebuie să fie autorităţi locale, în
parteneriat cu ONG-uri care ar trebui să se axeze mai mult pe rezultatele finale măsurabile. Autorităţile locale şi
cele centrale şi-au planificat creşterea activităţii turistice prin crearea de noi porturi Dunărene în viitorul
apropiat. Porturile reprezintă elemente importante ale coeziunii Europene, datorită dezvoltării industriei de
croaziere.
Este necesară intensificarea cooperării transfrontaliere în vederea sprijinirii dezvoltării tuturor tipurilor de
infrastructură prin Programe de Cooperare Transfrontalieră cu Serbia și Bulgaria.
Centrele de Vizitare şi Punctele de Informare dispun de o uniformitate a serviciilor oferite şi de un program de
lucru cu publicul destul de restrâns. Ar putea fi înfiinţate, cu ajutorul Fondurilor Europene, noi centre de vizitare
şi locaţii pentru obţinerea de informaţii, aşa cum se menţionează în planurile manageriale ale parcurilor
naţionale şi naturale care nu dispun în prezent de astfel de facilităţi.
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