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Descrierea activității         

 Prezentul studiu a vizat analiza elementelor de potenţial turistic din perimetrul PNMM, 

prin prisma evaluării atractivității turistice şi a gradului de valorificare turistică a acestuia şi în 

acelaşi timp și-a propus să stabilească direcţii de dezvoltare ulterioară a turismului în zonă 

prin amenajarea un traseu tematic pe Valea Jijilei. Acest traseu va permite vizitatorilor să se 

recreeze într-un spaţiu natural în condiţii de siguranţă şi, totodată, va asigura şi condiţiile 

necesare pentru ca fiecare turist să înţeleagă importanţa habitatelor pe care le traversează. 

         Motivul pentru care această activitate a fost necesară este legat de faptul că, în present, 

în SCI-ul Munţii Măcinului şi SPA-ul Măcin-Niculiţel nu există nici un traseu tematic care să 

asigure vizitatorilor condiţiile necesare de siguranţă pentru a vizita zona şi în acelaşi timp să 

fie conceput astfel încât să evite zonele cu risc pentru speciile prioritare care ar putea fi 

deranjate. Acest areal prezintă numeroase elemente de potenţial turistic, care dau o valoare 

remarcabilă  zonei din punct de vedere turistic şi pot constitui premise ale valorificării, prin 

conceperea unor programe turistice deosebite care să pună în valoare toate aceste elemente. 

Se doreşte realizarea unei analize referitoare la atractivitatea turistică a acestor elemente şi 

realizarea unei corelaţii între acest grad de atractivitate şi gradul de valorificare turistică. În 

urma acestor analize, în funcţie de rezultate, vor fi identificate posibile soluţii pentru 

dezvoltarea ulterioară a turismului în zonă şi punerea în valoare a elementelor cheie de interes 

existente (habitate reprezentative şi specii uşor de identificat ce apar în mod obişnuit cu o 

frecvenţă mare) prin amenajarea unui traseu tematic pe Valea Jijilei. 

 

Scopul proiectului a fost acela de a realiza o analiză cât mai detaliată a atractivității turistice 

a potenţialului turistic de care dispune PNMM, precum şi a stării actuale de valorificare a 

acestuia prin intermediul activităţilor turistice, urmărindu-se trasarea unor noi direcţii de 

dezvoltare turistică prin propunerea de trasee turistice tematice. S-au propus două categorii de 

obiective: obiective generale, ce au în vedere stabilirea direcţiilor principale de desfăşurare a 

proiectului şi obiective specifice, care vizează stabilirea unor direcţii concrete de acţiune, 

derivate din obiectivele generale dar care se concretizează prin activităţi bine definite care 

stau la baza desfăşurării proiectului. 

         Astfel obiectivele generale ale proiectului au vizat: 
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 O1: utilizarea metodelor potrivite temei de studiu abordate în vederea colectării, 

analizării şi interpretării datelor; 

 O2: dezvoltarea şi perfecţionarea profesională prin îmbunătăţirea metodologiei de 

lucru.   

Prin stabilirea acestor două obiective generale ale proiectului s-a urmărit eficientizarea  

cercetării, prin determinarea metodelor necesare şi potrivite abordării temei de studiu, în 

vederea obţinerii unor rezultate satisfăcătoare din punct de vedere ştiinţific, rezultate care să 

permită stabilirea direcţiilor de valorificare turistică a perimetrului analizat. De asemenea, 

prin realizarea primului obiectiv s-a urmărit şi atingerea celui de-al doilea obiectiv general, 

respectiv dezvoltarea profesională, prin modelarea şi dezvoltarea capacităţilor de evaluare, 

analiză, interpretare în urma cercetării de teren şi a prelucrării datelor. 

         Identificarea obiectivelor generale a presupus stabilirea direcţiilor majore de acţiune, iar 

mai mult decât atât s-au trasat și o serie de obiective specifice ale proiectului. Au fost 

identificate astfel următoarele obiective specifice:   

 O1 : identificarea elementelor de potenţial turistic din perimetrul PNMM; 

 O2 :evaluarea calitativă a elementelor de potenţial turistic ce se pot constitui în 

obiective turistice; 

 O3 :determinarea gradului de valorificare turistică a zonei prin intermediul 

indicatorilor circulaţiei turistice; 

 O4 : stabilirea de strategii privind valorificarea prin turism a obiectivelor turistice şi 

propunerea unui traseu tematic pe Valea Jijilei.  

         Obiectivele specifice au vizat  activităţile concrete ce au fost întreprinse în vederea 

realizării scopului final al proiectului.  

 

Metodologia de lucru  

 

Metodologia abordată a fost în conformitate cu obiectivele proiectului, fiecăruia dintre 

aceste obiective corespunzându-i diferitele etape şi activităţi specifice, cu o desfăşurare în 

timp bine stabilită. Abordarea acestei teme de cercetare a fost una interdisciplinară datorită 

caracterului său turistic, care a presupus combinarea şi interpretarea mai multor tipuri de date: 
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de geografie fizică, geomorfologie, meteorologie, geografie umană, atingerea unor probleme 

de mediu, utilizarea unor soft-uri specializate de prezentare grafică şi de calcul.  

         Pentru stabilirea nivelului geografic de analiză s-a avut în vedere consultarea 

bibliografiei  de specialitate în domeniu pe plan naţional şi internaţional în ceea ce priveşte 

zona de studiu (în scopul identificării elementelor de potenţial turistic din perimetrul PNMM, 

localizarea spaţială a acestora, evitarea confuziilor în ceea ce priveşte terminologia utilizată). 

Pe lângă materialele de bibliografie s-au consultat și materialele cartografice existente pentru 

zona analizată şi a imaginilor satelitare în vederea unei delimitării cât mai concrete a spaţiului 

analizat. 

        În scopul evaluării elementelor de potential turistic s-a alocat o etapă complexă, cu 

observații de teren și aplicare de chestionare, și fișe de teren, etapă desfăşurată pe parcursul a 

trei luni. Aceasta a reprezentat o parte importantă a proiectului, urmărindu-se evaluarea 

elementelor de potenţial turistic, având ca scop înregistrarea de date referitoare la valoarea 

turistică a elementelor identificate în prealabil. Evaluarea acestor elemente s-a realizat în baza 

unor criteria bine determinate încă din prima fază de desfășurare a activității: atractivitatea, 

gradul de interes, gradul de complexitate, gradul de cunoaştere, accesibilitate și dotări. Pentru 

fiecare obiectiv s-au acrodat punctaje astfel: 

o Atractivitatea: foarte mare – 5p, mare – 3p, normală – 2p, limitată – 1p;  

o Grad de interes: internaţional – 5p, naţional – 3p, judeţean – 2p, local – 1p; 

o Grad de complexitate al formelor de turism: peste 3 – 5p, 3 forme – 3p, 2 forme – 

2p, 1 formă – 1p; 

o Grad de cunoaştere: foarte bună – 5p, bună – 3p, relativă – 2p, slabă – 1p.; 

o Accesibilitate: foarte bună – 5p, bună – 3p, medie – 2p, slabă – 1p; 

o Dotări necesare practicării turismului: foarte bună – 5p, bună – 3p, relativă – 2p, 

slabă – 1p. 

         Punctajele au fost acordate prin completarea fişelor de observaţie pentru fiecare element 

în parte, cuantificarea finală realizându-se prin însumarea valorilor parţiale. 

În scopul stabilirii unei corelaţii între gradul de atractivitate turistică al obiectivelor de 

potenţial turistic şi gradul de valorificare al acestora din punct de vedere turistic, s-au 

calculate o serie de indicatori referitori la circulaţia turistică în zonă. Pentru aceasta, pe de o s-

au luat  în considerare datele oficiale obţinute de la Direcţia Judeţeană de Statistică, iar pe de 

altă parte s-a ținut cont de un set de date neoficiale, obţinute ca rezultat al unei anchete 
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realizate în timpul etapei de teren, prin aplicarea de chestionare la nivelul unităţilor de cazare 

întâlnite în arealul de studiu. Chestionarele au vizat  numărul de sosiri, respectiv înnoptări 

turistice în unităţile de cazare precum şi gradul de ocupare al acestora. De asemenea, s-a 

realizat un sondaj, la nivelul obiectivelor turistice în vederea determinării numărului 

aproximativ de vizitatori într-un anumit interval. Aplicarea de chestionare de tip anchetă de 

teren au avut ca scop și observarea gradului de interes al turiștilor faţă de elementele cheie 

(habitate reprezentative şi specii ce apar în mod obişnuit cu o frecvenţă mare) care au stat la 

baza propunerii amenajării traseului tematic pe Valea Jijilei          

 

Etapele de desfășurare ale activității  

 

Desfășurarea eficientă și elaborarea ei din punct de vedere calitativ a avut ca suport un 

plan de acțiune bine stabilit al etapelor de lucru. Astfel, proiectul de cercetare referitor la A.7. 

„Studiu pentru identificarea şi marcarea unui traseu tematic pe Valea Jijilei în PNMM” s-a 

desfăşurat pe o perioada de 12 luni – respectiv septembrie 2011 – august 2012, perioadă în 

care s-au stabilit patru etape principale de lucru, precum şi activităţile realizate în fiecare 

dintre aceste etape.       

         Tabel 1. Planul analitic  

Durata Etape de lucru Activităţi 

Septembrie 

2011 

-  

Ianuarie 

2012 

 

E1: Documentarea 

o A1 : consultarea bibliografiei de specialitate în 

domeniu pe plan naţional şi internaţional 

o A2: consultarea materialelor cartografice, 

imaginilor satelitare 

o A3: crearea bazei de date 

o A4 : întocmirea fişelor de observaţie şi a 

chestionarelor 

Februarie 

-  

Aprilie 

2012 

E2: Deplasarea pe 

teren şi culegerea 

datelor 

o A5 : deplasări în teren în vederea evaluării 

calitative a elementelor de potenţial turistic 

o A6 : evaluări cantitative privind circulaţia turistică 

în zonă prin anchetă de teren 

o A7 : completarea fişelor de observaţie şi a 
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chestionarelor 

Mai - Iunie 

2012 

E3:  Prelucrarea 

datelor  

o A8 : completarea bazei de date cu informaţiile din 

teren 

o A9 : reprezentarea grafică şi editarea rezultatelor 

Iulie- 

August 

2012 

E4 : Finalizarea 

cercetării 

o A10 : propunere traseu tematic pe Valea Jijilei 

o A11: realizarea raportului de cercetare 

 

         Tabel 2. Planul sintetic (diagrama Gantt) 

Etape şi 

activităţi 

Timp 

sept oct nov dec ian feb mar apr mai iun iul aug 

E1 

A1             

A2             

A3             

A4             

E2 

A5             

A6             

A7             

E3 

A8             

A9             

 

E4 

A10             

A11             

 

În primă fază, în perioada de documentare initial, în intervalul septembrie-noiembrie 

2011 s-au identificat mai multe puncte de interes, de la unități adiministrativ teritoriale 

aferente Parcului Național Munții Măcinului, lacuri, văi, insule sau cetăți, până la modalități 

de transport aerian, pentru care s-au determinate și distanțele în km: 

Unitati administrativ teritoriale 

Comuna Văcăreni (4.3km)  

Comuna Jijila (5km)  

Comuna Luncaviţa (6.1km)  

Comuna Greci (13.3km)  

Comuna Carcaliu (13.7km)  

Comuna Grindu (15.1km)  

Comuna Smîrdanu Nou (15.2km)  

http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_664043_Comuna+V%C4%83c%C4%83reni.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_675234_Comuna+Jijila.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_674347_Comuna+Luncavi%C5%A3a.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_676752_Comuna+Greci.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_682689_Comuna+Carcaliu.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_676717_Comuna+Grindu.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_666620_Comuna+Sm%C3%AErdanu+Nou.html
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Comuna Turcoaia (21.6km)  

 

Alte locuri populate 

Văcăreni (4.3km)  

Jijila (5km)  

Cetăţuia (6.1km)  

Luncaviţa (6.1km)  

Măcin (6.3km)  

Garvăn (9.1km)  

Rachelu (10.6km)  

Greci (13.3km)  

Carcaliu (13.7km)  

Grindu (15.1km)  

Smîrdanu Nou (15.2km)  

Gura Armanului (17.2km)  

Blasova (19.6km)  

Turcoaia (21.6km)  

Reni (22.8km)  

Ţiglina (22.9km)  

Nifon (23km)  

Orlovka (23.2km)  

Iacob Deal (23.7km)  

Revărsarea (24.4km)  

Isaccea (24.4km)  

 

Lacuri 

Balta Jijilei (7.9km)  

Balta Carcaliu (9.7km)  

Balta Crapina (10.5km)  

Balta Igliţa (15.4km)  

Ozero Kahul (23.6km)  

 

Inaltimi  - dealuri 

Dealul Greci (10.5km)  

Dealul Carcaliului (10.9km)  

Dealul Grecilor (10.9km)  

Dealul Cocoşului (20.2km)  

 

Văi 

Valea Jijilei (0km)  

Valea Grecilor (8.7km)  

Valea Cocoşului (18.8km)  

Insule 

Ostrovul Carcaliul (14.1km)  

Insula Brăiliţa (19.9km)  

Ostrovul Isaccea (22.8km)  

 

Ruine 

Dinogeţia (11.2km) 

 

Dunărea 

Dunărea Veche (15.2km) 

 

 

Aeroporturi 

Cataloi(TCE), Tulcea, Romania (55km) 

Mihail Kogalniceanu(CND), Constanta, 

Romania (122.2km) 

Bacau(BCM), Bacau, Romania (196.9km) 

Otopeni(OTP), Bucharest, Romania 

(213.6km) 

Baneasa(BBU),Bucharest,Romania 

(217.9km) 

 

http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_664463_Comuna+Turcoaia.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_664044_V%C4%83c%C4%83reni.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_675235_Jijila.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_682244_Cet%C4%83%C5%A3uia.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_674349_Luncavi%C5%A3a.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_674230_M%C4%83cin.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_677582_Garv%C4%83n.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_669388_Rachelu.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_676755_Greci.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_682691_Carcaliu.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_676719_Grindu.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_666621_Sm%C3%AErdanu+Nou.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_676567_Gura+Armanului.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_684592_Blasova.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_664464_Turcoaia.html
http://travelingluck.com/Europe/Ukraine/Odes%27ka+Oblast/_695670_Reni.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_665118_%C5%A2iglina.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_672226_Nifon.html
http://travelingluck.com/Europe/Ukraine/Ukraine+%28general%29/_698379_Orlovka.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_675869_Iacob+Deal.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_668936_Rev%C4%83rsarea.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_675495_Isaccea.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_675233_Balta+Jijilei.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_682690_Balta+Carcaliu.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_680323_Balta+Crapina.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_675696_Balta+Igli%C5%A3a.html
http://travelingluck.com/Europe/Ukraine/Ukraine+%28general%29/_554477_Ozero+Kahul.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_676751_Dealul+Greci.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_682687_Dealul+Carcaliului.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_676747_Dealul+Grecilor.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_681187_Dealul+Coco%C5%9Fului.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_675232_Valea+Jijilei.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_676746_Valea+Grecilor.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_681186_Valea+Coco%C5%9Fului.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_682688_Ostrovul+Carcaliul.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_683896_Insula+Br%C4%83ili%C5%A3a.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_675494_Ostrovul+Isaccea.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_679345_Dinoge%C5%A3ia.html
http://travelingluck.com/Europe/Romania/Romania+%28general%29/_678637_Dun%C4%83rea+Veche.html
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Evoluția activității  

        În perioada de referinţă aprilie - iunie 2012 a fost finalizată etapa de teren  - din planul 

general de activităţi pentru realizarea studiului privind identificarea şi marcarea unui traseu 

tematic pe Valea Jijilei în PNMM.  

         Deplasările în teren s-au realizat în 2 etape:  

 15/16 mai – participanţi Florian Bodescu, Aurel Gheorghilaş – traseu creasta 

Pricopanului cu intrare dinspre Greci - Vf Sulucu Mare; 

 22/23 iunie – participant Aurel Gheorghilaş -  1. traseu creasta Pricopanului cu intrare 

dinspre Jijila - Punctul „La Popas”- Panou PNMM (vezi schiţa traseu teren marcată cu 

roşu); 2. parcurgerea traseului dinspre Măcin, spre Mănăstirea Izvorul Tămăduirii și 

urcare pe traseul  cu bandă albastră până la izvorul Fântâna de Leac. 

         Activităţi derulate în etapa de teren: 

 corelarea poziţiei obiectivelor din teren cu cele înscrise în materialele cartografice şi 

imaginile satelitare; 

 crearea bazei de date necesare pentru realizarea descrierii obiectivelor turistice care vor 

compune traseul tematic Valea Jijilei  

 a elementelor de suport – panouri informative, marcaje, puncte de popas – pentru traseul 

tematic Valea Jijilei; 

 activităţi de apreciere calitativă a elementelor identificate anterior, urmărindu-se o 

ierarhizare a acestora; 

Deplasarea pe teren în Munții Măcin, în particular pe Culmea Pricopanu, a urmărit 

următoarele puncte de interes: 

Jijila (plecare cu autoturism până în punctul La Sulucu) – urcare până la indicatorul de 

la popas – continuare spre locul numit Sfinx – continuare traseu bandă albastră – coborâre în 

localitatea Greci. 

Urmărind acest traseu, în teren au fost constate următoarele: 

 Începerea unui traseu din Jijila pe Culmea Pricopanu este anevoioasă și greu de 

parcurs pe jos, întrucât până la Sulucu, unde este și panoul turistic pentru Parcul Național 

Munții Măcin, este o distanță de aproximativ 6 km. În acest sens recomandăm parcurgerea 
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acestei distanțe cu autoturismul. De asemenea, în punctul în care este amplasat panoul ar 

trebui amplasat și un indicator care să indice poteca ce urcă spre popasul turistic, întrucât 

aceasta este greu de identificat datorită faptului că din apropierea acestui loc, cât și pe 

parcursul traseului se desprind mai multe cărări; în acest sens se impune marcarea potecii ce 

urcă de la panou până la primul indicator turistic. Este de menționat faptul că turiștii au acces 

liber în PNMM, întrucât, atât în localitatea Jijila cât și la intrarea în parc nu am întâlnit un 

punct de acces unde turiștii să achite taxa corespunzătoare intrării în parc.  

 De asemenea, în lungul drumului dintre Jijila şi popasul de la Valea Sulucului există 

mai multe poteci secundare ce urcă în zona montană. Acestea sunt nemarcate şi pot fi marcate 

simplu prin indicatoare „Spre Vârful...” 

 Este de menționat faptul că, în drumul spre popas, se întâlnește un izvor care,  conform 

spuselor localnicilor, a fost săpat în piatră de către italienii pietrari stabiliți în localitatea 

Greci; putem menționa aici faptul că în Munții Măcin se găsesc mai multe astfel de izvoare.  

 Urmărind poteca menționată mai sus spre popasul turistic, unde este amplasat și 

indicatorul amintit drumul se intersectează cu traseul marcat bandă albastră, traseul principal 

al Culmii Pricopanu. În acest punct considerăm necesară amplasarea unui panou care să 

cuprindă o hartă detaliată a traseului bandă albastră, pe care să fie notate principalele puncte 

de interes turistic: vârfurile, punctele de belvedere, precum și formațiuni geologice cu forme 

spectaculoase cum ar fi Sfinxul. Pe lângă acesta, din zona menționată mai pot fi observate și 

alte formațiuni cu aspect deosebit, cărora libera imaginație a turiștilor le poate atribui diverse 

înfățișări. Pentru câteva dintre acestea noi ne-am gândit că ar putea reprezenta: Băbuț, Armata 

împietrită , Cetatea arsă. 

 Din acest punct s-a urcat spre Sfinx, în același tip și punct de belvedere spre vest și 

nord-vest către orașele Măcin și Brăila, precum și spre Mănăstirea Izvorul Tămăduirii și spre 

cariera de piatră Măcin. Urcușul a continuat spre Vf. Vrăju apoi, urmărind traseul bandă 

albastră am coborât la popas. În contiunare, traseul urcă pe Vf. Piatra Râioasă (pe al cărui 

versant poate fi observat locul intitulat Cetatea arsă, Vf. Sulucu Mic și Sulucu Mare, de unde, 

contrar traseului indicat pe hartă, pe teren am constatat că marcajul urcă în continuare spre Vf. 

Căprăriei I și II, Copcealău ca apoi să ne scoată pe drumul spre Greci. Întrucât am întâmpinat 

aceste dificultăți de orientare, considerăm că ar fi necesar fie refacerea marcajelor turistice 

conform hărților, fără a exista două marcaje cu aceleși semn, fie refacerea traseelor pe hartă, 

conform realității din teren.  
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Într-o a doua etapă, am parcurs traseul dinspre Măcin, spre Mănăstirea Izvorul 

Tămăduirii, și am urcat traseul bandă albastră până la izvorul Fântâna de Leac. La fel ca la 

urcarea dinspre Jijila, am constatat amplasarea unui panou asemănător cu cel de acolo, care o 

hartă sumară a traseului, fără a fi marcate principalele obiective. Totodată aici este amenajat și 

un loc de campare, dar cu toate acestea nu este amenajat nici un punct de acces în parc, unde 

să se perceapă taxă pentru intrare și campare.  

 La Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, am aflat despre o legendă locală, păstrată în 

credința populară, conform căreia, privind spre est din poarta mănăstirii se zăresc trei vârfuri, 

de la stânga spre dreapta Caramalău, Fântâna de Leac și Vrăju, care i-ar întruchipa pe 

Mântuitorul Iisus Hristos  (reprezentat prin crucea de pe Vf. Fântâna de Leac) și pe cei doi 

tâlhari de o parte și de alta. 

 În punctul în care se află Izvorul Fântâna de Leac , am identificat de asemenea o altă 

formațiune geologică, pe care am asemănat-o cu un cățel  

Studiile de teren au fost completate de o serie de discuţii şi interviuri cu localnicii: Dl. 

Oancea, om de afaceri din localitatea Greci, Dl. Dumitru Nicoară, primarul comunei Jijila, 

precum şi cu câţiva pietrari ce au lucrat în zona respectivă.  

Întrucât am identificat mai multe dificultăți în parcurgerea Culmii Pricopanu, propunem 

următoarele îmbunătățiri: 

 Corelarea traseelor de pe hartă cu cele marcate pe teren, pentru a nu fi create confuzii 

de orientare; 

 Amplasarea unor panouri mai cuprinzătoare, mai exacte și mai detaliate referitoare la 

traseele turistice, precum și a unor indicatoare punctele de plecare pe traseu, în locurile 

de popas, precum și în locurile de înșeuare; 

 Marcarea înălțimii vârfurilor, fie prin indicatoare, fie prin vopsea pe roci pentru o mai 

bună orientare în teren și identificarea poziției; 

 Realizarea unor hărți turistice cât mai detaliate, pe care să fie indicate prin altitudine și 

denumire toate vârfurile de pe trasee, precum și locurile de unde pot fi observate 

formațiunile geologice; 

În urma observațiilor realizate în teren și cu ajutorul utilizării tehnicilor GIS s-au putut 

înregistra o serie de trasee potențiale în scopul definitivării traseului tematic Valea Jijilei. S-au 

observat și s-au înregistrat punctele de belvedere sau potențialele puncte pentru amplasarea 

panourilor informative sau indicatoarelor de orientare. 
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În luna iulie s-a finalizat etapa E3 și anume Prelucrarea datelor, mai exact s-au realizat 

deplasări în teren în vederea evaluării calitative a elementelor de potențial turistic și în 

vederea completării bazei de date cu aceste informații din teren. 

Prin derularea activităţilor specifice de cercetare s-a reuşit acoperirea obiectivelor 

asumate, progrese semnificative fiind sesizabile în următoarele direcţii: 

- Identificarea elementelor de potenţial turistic reprezentative la nivelul PNMM (prin 

selectarea şi consultarea materialului bibliografic care ne-a permis, într-o primă fază, 

inventarierea elementelor de potenţial turistic);  

- Evaluarea calitativă a elementelor de potenţial turistic ce se pot constitui în obiective 

turistice (în etapa de teren, prin observaţii directe); 

- Stabilirea de strategii privind valorificarea prin turism a obiectivelor turistice şi propunerea 

unui traseu tematic Valea Jijilei. În acest sens, au fost prelucrate şi interpretate datele obţinute 

în urma etapei de teren, rezultând produsele finale ale activităţii – hărţi tematice cu trasee 

turistice şi machete de panouri turistice informative. 

 

 

 

Rezultate finale 

 

Stabilirea de strategii privind valorificarea prin turism a obiectivelor turistice şi 

propunerea traseului temativ Valea Jijilei 

 

         Amenajarea turistică a unui teritoriu este o acţiune interdisciplinară – la care contribuie 

economia şi organizarea turismului, ecologia, geografia, arhitectura, ştiinţele naturii, geologia, 

sociologia, psihologia ş.a. – care porneşte de la studiile de detaliu şi se încheie cu 

retroacţiunea exploatării turistice. Modelarea diferitelor aspecte ale turismului ţine seama de 

complexitatea fenomenului, precum şi de numeroşi factori, subiectivi şi obiectivi, stimulatori 

sau restrictivi, dificil de estimat sau de cuantificat. De aceea, uneori se simte nevoia unor 

aproximaţii destul de largi, iar alteori se impune acceptarea unor valori medii, care însă pot 

avea o mare influenţă asupra concordanţei dintre model şi realitate. 

         În amenajarea turistică sunt absolut necesare studiile privind evoluţia fenomenului în 

perspectivă, deoarece introducerea în modelele de decizie a parametrilor viitorului zonei 

permite verificarea şi reorientarea acestora pe parcursul procesului de modelare. 
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Instrumentarul metodologic este vast şi variat, tehnicile structural-cantitative se asociază cu 

euristica, creativitatea, anchetele sociologice, etc. La elaborarea unei strategii de amenajare 

turistică se are în vedere mai mulţi factori între care: resursele turistice şi gradul lor de 

valorificare; resursele materiale, umane şi financiare aferente; obiectivele politice şi 

economice pe termen scurt, mediu şi lung. În scopul optimizării funcţionalităţii sistemului 

amenajabil, este necesară cunoaşterea şi descrierea comportamentului componentelor şi 

interacţiunii dintre acestea, deoarece orice mutaţie intervenită poate modifica echilibrul 

sistemului. 

         Elaborarea unei strategii de amenajare turistică trebuie să ţină seama de realităţile 

„teritoriale” ale zonei în cauză şi de determinările acesteia, de elementele de influenţă care 

acţionează asupra calităţii mediului înconjurător. În cazul de faţă, având în vedere că 

propunerile de amenajare turistică sunt aplicate unei arii protejate (PNMM) acestea trebuie 

direcţionate în conformitate cu cerinţele primordiale care definesc o asemenea zonă. Prin 

frumuseţea peisajelor, prin aspectele originale, remarcabile ale componentelor naturale ale 

PNMM şi prin posibilităţile de desfăşurare a activităţilor turistice, această zonă prezintă 

importante resurse ce îmbogăţesc şi diversifică oferta turistică. Însă, constituirea unor produse 

turistice specifice trebuie să se realizeze în contextul amenajării şi dotării corespunzătoare, în 

vederea armonizării funcţiilor ştiinţifice şi turistice, cu sporită atenţie în ceea ce priveşte 

protecţia mediului înconjurător. În aceste condiţii, menţionam că pot fi permise o serie de 

acţiuni legate de organizarea turismului la nivelul PNMM - efectuarea unor trasee marcate, 

efectuarea de cercetări ştiinţifice şi filmări documentare legate de istoricul parcului şi al 

obiectivelor protejate, care să evidenţieze valoarea peisajului, a unor obiective, precum şi 

practicarea unor sporturi: echitaţie, cicloturism etc. 

         Principalele puncte privind elaborarea unei strategii privind valorificarea prin turism a 

obiectivelor turistice şi propunerea unui traseu tematic Valea Jijilei 

         1. Crearea unei oferte turistice cu accentuat caracter de specificitate şi originalitate.     

         În conformitate cu realitatea teritorială (potenţialul turistic existent şi modalităţile de 

valorificare turistică a spaţiului) au fost creionate principalele trasee turistice în zona de 

studiu. Menţionăm că s-a ţinut cont de traseele existente (amenajate de către administraţia 

PNMM) efortul nostru fiind direcţionat către asigurarea unei posibile flexibilităţi a ofertei, în 

funcţie de categoriile de turişti şi preferinţele acestora. În acest sens, a fost propus traseul 

tematic Valea Jijilei. 
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Figura 1. Propunere traseu tematic Valea Jijilei  
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Figura 2. Propunere traseu tematic Valea Jijilei  
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       Traseul tematic Valea Jijilei traversează o mulțime de puncte de atracție și oferă 

vizitatorului ocazia să observe aspecte ale diversității geologice și biologice ale Munților 

Măcinului. Culmea Pricopanului, creastă secundară, dar impunătoare a Munţilor Măcin se 

caracterizează prin uriaşe formaţiuni granitice, stânci semeţe, peisaje şi panorame vaste de jur 

împrejur. Marea bogăţie de floră şi vegetaţie a Munţilor Măcin este reprezentată de peste 

1.770 specii de plante reprezentând aproximativ 50% din flora României. Din speciile 

prezente în parc, 72 specii de plante sunt protejate ca specii rare sau vulnerabile şi 27 specii 

sunt endemice pentru regiune. Cele mai importante dintre acestea sunt clopoţelul dobrogean şi 

bujorul dobrogean. Ca și habitate de interes comunitar, înscrise în Directiva Habitate, traseul 

tematic Valea Jijilei se traversează 62C0 * Stepe ponto-sarmatice, 40C0 * Tufărișuri de 

foioase ponto-sarmatice, 8230 Comunități pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-

Veronicion dilleni pe stâncării silicioase, 8220 Versanţi stâncoşi silicatici cu vegetaţie 

casmofitică. Fauna Munţilor Măcin, se caracterizează printr-o mare diversitate şi o importanţă 

deosebită, datorită prezenţei unor specii rare şi protejate, prin reglementările internaţionale.  

Un loc aparte în cadrul faunei Munţilor Măcin, il au speciile endemice precum ţestoasa 

dobrogeană, balaurul dobrogean sau șoimul dobrogean. Alături de acestea se întâlnesc 

rozătoare precum popândăul, reptile precum vipera cu corn sau guşterul şi numeroase păsări. 

 

TRASEUL TEMATIC VALEA JIJILEI 

Se adresează atît copiilor și adolcescenților pasionați de munte și de  drumneții cât și 

adulților, acestea reprezentând un traseu de dificultate medie. Cu o lungime de aproximativ 7 

km, oferă perspective asupra diversității biologice și geologice ale Parcului Național Munții 

Măcinului. Accesul se realizează din localitatea Jijila, traseul urmează apoi un urcuș domol 

atingând puncte de atracție precum Vârful Cheia, Vârful Cheița, puncte de belvedere spre 

orașul Măcin (și chiar spre orașele Brăila și Galați și brațele Dunării), numeroase forme 

spectaculoase: Sfinxul Măcinului, Armata Împietrită, Cetatea Arsă. Traseul este marcat cu 

cruce albastră până la destinație, respectiv Mănăstirea Fântâna cu Leac și dispune ca 

infratructură turistică de 4 panouri de informare. 

Se adresează persoanelor iubitoare de natură, drumeții, pasionate de activități 

ecoturistice.  

Traseul oferă o perspectivă de ansamblu asupra culmii nordice a Pricopanului, iar ruta pe care 

traseul o urmează oferă posibilitatea observării si studierii unor forme geomorfologice 
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deosebite, create pe roci eruptive vechi, modelate în timp de agenții externi. Se remarcă 

principalele vârfuri: Caramalău, Cheia, cheița  dar și forme precum Cetatea Arsă sau Armata 

Împietrită. Trecerea dintre vârfuri se realizează prin înșeuări largi și spectaculoase. 

 

      2. Asigurarea funcţionalităţii optime a activităţii de informare turistică în zonă. 

         În prezent, la intrarea în PNMM. există un panou informativ, la locul de popas 

Mânăstirea Fântâna de Leac. Acesta se prezintă într-o stare relativ bună, materialul utilizat 

este metalul, iar prin culoarea verde, panoul se integrează destul de bine în peisaj. Singura 

problemă de aspect este apariţia ruginii în partea superioară. Sub aspect informativ, panoul 

conţine câteva elemente importante, dar nu este complet. Traseul este dedicat doar vizitării 

Culmii Pricopanului, fiind prezentate lungimea şi ruta traseului, cu o scurtă descriere a 

acestuia. De asemenea se face trimitere spre site-ul PNMM pentru informaţii suplimentare, iar 

pe verso există regulamentul de vizitare al parcului. Harta prezentă pe panou prezintă întreg 

Parcul Naţional Munţii Măcinului, fără a se concentra pe traseul Culmea Pricopanului. 

Totodată, în cadrul parcului există şi diferite indicatoare de orientare, dar acestea se rezumă la 

traseul pentru ciclism şi nu conţin informaţii legate de principalele obiective din parc (vezi 

foto de mai jos). 
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Figura 3. Panoul informativ de la  

Mânăstirea Fântâna de Leac 

Figura 4. Indicator în cadrul PNMM 

 

         Propuneri privind asigurarea funcţionalităţii optime a activităţii de informare turistică în 

zonă: 

         - o hartă la o scară mai mare, prezentând doar Culmea Pricopanului şi traseele existente 

cu marcajul corespunzător ar fi indicată, aceasta oferind informaţii mai bune de orientare. De 

asemenea regulamentul de vizitare ar trebui amplasat într-un loc mai vizibil, iar descrierea 

traseului ar putea fi completată cu informaţii generale privind Culmea Pricopanului şi 

atracţiile din cadrul acesteia (relief, faună, vegetaţie); 

         - panoul de interpretare trebuie să ofere o introducere / descriere a punctului de interes şi 

în acelaşi timp să capteze atenţia vizitatorilor, invitându-i şi ajutându-i (prin completarea cu 

fotografii sau elemente grafice) la citirea textului; 

         - primul panou pe care vizitatorii îl vor întâlni trebuie să fie amplasat la intrare; acesta 

va afişa un mesaj de bun-venit şi va avea neapărat o hartă a parcului cu traseele turistice 

marcate.  

         - totodată se impune punctarea pe panou a principalelor atracţii din cadrul parcului 

(organizate pe trasee) şi o listă cu reguli de vizitare. 

 

         3. Diversificarea dotărilor de bază în vederea asigurării unei largi palete privind 

informarea turistică. 



Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi 

integrarea prescripţiilor de management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - 

Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM 

 

 

20 

 

         Există multe motive pentru care panourile informative sunt vitale pentru succesul unei 

destinaţii turistice. Panourile informative sunt utilizate alături de atracţiile turistice pentru a 

afişa informaţii despre acestea (date, istorie, legende, etc). Scopul panourilor nu se rezumă la 

a transmite informaţii şi a educa turiştii, ci ele ajută şi la influenţarea comportamentului de 

vizitare în mediul natural, făcându-i să petreacă mai mult timp în zonă sau să revină în viitor. 

Panourile sunt esenţiale pentru transmiterea de informaţii importante şi interesante pentru 

vizitatori într-un mod cât mai atractiv şi interesant, utilizând o combinaţie de text şi imagini. 

         Prin panouri informative de înaltă calitate, care sunt bine prezentate şi integrate în peisaj 

autorităţile arată vizitatorilor faptul că obiectivul este protejat şi bine îngrijit. Acest fapt, la 

rândul său, va influenţa percepţia vizitatorilor şi atitudinea lor privind protejarea spaţiului 

vizitat sau a altor locuri similare. Un panou informativ eficient nu trebuie să conţină 

informaţii care sunt considerate a fi prea tehnice sau prea ştiinţifice pentru publicul ţintă. 

         Interpretarea presupune transpunerea ideilor şi conceptelor într-un format care să atragă, 

să trezească curiozitatea şi să inspire vizitatorii. Pe scurt, o interpretare de calitate sporeşte 

capacitatea turiştilor de a înţelege zona vizitată, influenţând şi satisfacţia lor. Cele mai 

importante beneficii obţinute de utilizarea panourilor informative sunt: panourile informative 

ajută la satisfacerea cererii tot mai mari de experienţe educaţionale; panourile oferă experienţe 

interesante şi memorabile ce influenţează gradul de satisfacţie al vizitatorilor; panourile 

încurajează vizitatorii să se ataşeze de locurile vizitate; panourile informative ajuta la 

minimizarea impactului asupra mediului, explicând consecinţele unor comportamente şi 

oferind alternative. 

         Pentru creşterea eficienţei la nivelul traseului tematic Valea Jijilei considerăm ca 

prioritară o amplă acţiune de concepere şi amplasare strategică a mai multor panouri tematice 

informative. Aceste panouri informative de intrare vor îndeplini mai multe funcţii: vor oferi o 

prezentare generală a parcului, vor ajuta turiştii să se orienteze în cadrul acestuia şi vor indica 

principalele atracţii şi traseele turistice care pot fi parcurse în cadrul parcului. 

         Totodată, panouri informative ar trebui amplasate şi în zonele de odihnă sau de răscruce. 

Cea mai bună locaţie în cadrul Culmii Pricopan este locul de popas dintre Vârfurile 

Caramalău şi Vrăju pe de-o parte şi Piatra Râioasa de cealaltă parte. Aici este un loc de repaos 

şi cu siguranţă majoritatea turiştilor sunt tentaţi să se oprească aici pentru câteva minute. 

Principalul scop al acestui panou va fi de orientare, aici ar putea fi punctate şi detaliate 

obiectivele din apropiere (Sfinxul, Măcinului şi vârfurile ce reprezintă puncte de belvedere).  
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Figura 5. Propunere amplasare panouri informative 
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         4. Integrarea armonioasă a panourilor informative în ansamblul cadrului natural. 

         Aşa cum am arătat anterior, panourile informative de la intrarea pe traseele tematice 

propuse trebuie să îndeplinească mai multe funcţii, între care: să ofere o prezentare generală a 

parcului şi a obiectivelor de pe traseu; să ajute turiştii să se orienteze în cadrul traseului; să 

indice principalele atracţii şi traseele turistice care pot fi parcurse în arealului respectiv. 

Alături de informaţia scrisă trebuie să fie bine reprezentată şi o informaţie grafică şi 

imagistică – în acest scop am considerat ca utile unele imagini cu specii de floră şi faună 

ocrotite cuprinse în paginile informative ale site-ului administraţiei parcului, pentru o 

familiarizare mai uşoară a turiştilor cu acestea. 

Panourile informative pe traseul tematic "Valea Jijilei"  vor avea dimensiunile 

specificate mai jos și se vor pune autocolante pe ambele fețe. Vor fi confecționate din metal, 

pe panouri va fi aplicat autocolant policrom de exterior pe care se vor regăsi informații 

referitoare la traseul tematic "Valea Jijilei", va avea o înălțime de 2,70m, diametrul stâlpilor 

de suport de 6 cm iar suprafața de afișaj va fi din tablă cu grosimea de 1mm, înălțime 1,5m și 

lățime 1m. 

         Panourile  din zonele de acces (vezi harta de amplasare a panourilor turistice) se 

recomandă (aşa cum am arătat mai sus) a fi amplasate în următoarele puncte: la Popasul de la 

Mânăstirea Fântâna de Leac, , în localitatea Jijila la intersecţia drumului principal cu drumul 

ce merge spre Valea Sulucului (traseul pentru biciclişti).  

         Pentru Modelul 1 – care cuprinde panourile informative din zonele de acces propunem o 

structurare pe 2 secţiuni după cum urmează: 

■ Panoul 1 din zona de acces cuprinde informaţii cu caracter general, respectiv încadrarea în 

unitatea fizico-geografică, prezentarea elementelor cadrului natural, hărţi tematice cu 

localizarea în cadrul ţării şi a unităţii fizico-geografice, imagini suggestive si mai mult 

cuprinde principalele reguli de vizitare a Parcului Naţional Munţii Măcinului, respectiv un 

extras din regulamentul PNMM, prin care turiştii sunt informaţi cu privire la modalităţile de 

acces în arealul PNMM, regulile privind camparea, aprinderea focului, regimul deşeurilor, 

perturbarea liniştii, circulaţia vehiculelor etc. 

 

 



Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi 

integrarea prescripţiilor de management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - 

Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM 

 

 

23 

 

 

Figura 6. Panoul 1 din zona de acces (față) 
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Figura 7. Panoul 1 din zona de acces (verso) 

■ Panoul 2 din zona de acces – cuprinde harta turistică a Culmii Pricopanului pe care este 

marcat traseul tematic Valea Jijilei informaţii utile pentru fiecare turişti.     
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■ Panoul 1 din zona de creastă cuprinde informații generale legate de formele de relief, 

fauna și vegetația Culmii Pricopanului,ca puncte de atracție pentru turiști. 

 

■ Panoul 2 din zona de creastă cuprinde informații despre localizarea traseul tematic Valea 

Jijilei, alaturi de informațiile legate punctele de atracție specifice și descrierea gradului de 

dificultate. 

5. Înzestrarea diferitelor puncte ale zonei cu dotări informative auxiliare.  

         Panourile informative auxiliare vin, de asemenea, în sprijinul vizitatorilor prin 

asigurarea unor informaţii de detaliu la punctele de interes de pe traseu. Astfel, considerăm ca 

necesară amplasarea unor panouri informative de detaliu în zona de creastă (vezi harta de 

amplasare a panourilor turistice) în locul de popas dintre Vârfurile Caramalău şi Vrăju pe de-

o parte şi Piatra Râioasa de cealaltă parte. Spre deosebire de panourile model 1, sugerăm ca 

cele amplasate în zona de creastă să cuprindă informaţii de detaliu referitoare la relieful zonei, 

harta de detaliu a zonei cu localizarea celor mai importante obiective şi o detaliere a speciilor 

ocrotite. 
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Figura 8. Panoul 2 din zona de acces 
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Figura 9. Panoul 1  din zona de creastă 
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Figura 10. Panoul 2  din zona de creastă 
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O altă utilitate a panourilor informative auxiliare este dată de reglementarea privind 

accesibilitatea către anumite zone de pe traseu. De asemenea, pe acest panou informativ 

turiştii pot descoperi informaţii despre formele spectaculoase de relief ale zonei.  

 

 

Fotografii realizate 

 

Figura 11. Cățelul de la Fântâna de Leac 

 

 

  

Figura 12. Indicatorul de la popas Figura 13. Sfinxul Măcinului 
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Figura 14. Popasul turistic Figura 15. Izvorul realizat de pietrarii 

italieni 

 

 

 

         

  

Figura 16. Băbuța Figura 17. Armata împietrită 
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Figura 18. Cetatea  Arsă Figura 19. Panoul de la 

Mănăstirea Izvorul tămăduirii 

 

 

 

  

Figura 20. Imagine spre cele trei varfuri  Figura 21. Izvorul Fântâna de Leac 
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Figura 22. Situri de interes observate de-a lungul traseului de urcare de la Lutul Rosu in 

Culmea Pricopanului 

 

Figura 23.  Situri de interes observate de-a lungul traseului de urcare de la Lutul Rosu 

in Culmea Pricopanului 
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Figura 24. Situri de interes observate de-a lungul traseului de urcare de la Lutul Rosu in 

Culmea Pricopanului 
 

 

 

 

Figura 25. Situri de interes observate de-a lungul traseului de urcare de la Lutul Rosu in 

Culmea Pricopanului 
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Figura 26. Situri de interes observate de-a lungul Culmii Pricopanului 

 

 

Figura 27. Situri de interes observate de-a lungul Culmii Pricopanului 


