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Municipiul Vulcan şi localităŃile componente Jiu - Paroşeni şi Dealu Babii,
sunt situate în partea de sud a judeŃului Hunedoara (S–V Ńării), în
depresiunea Petroşani, pe axa generată de Jiul de Vest şi marcată de
celelalte două centre miniere huilifere, Lupeni şi Uricani. Axa descrisă este
completată de-a lungul Jiului de Est, cu Petroşani, Petrila. Din punct de
vedere geografic, municipiul Vulcan este aşezat în zona depresionară
dintre M-Ńii Retezat şi Vâlcan (aparŃinând CarpaŃilor Meridionali), în zona
dominată spre sud de vârful Straja (1868m) şi pasul Vâlcan (1620 m).
Depresiunea Petroşani, care găzduieşte municipiul Vulcan este la rândul
său închisă de cele patru masive muntoase: Retezat, Vâlcan, Şureanu şi
Parâng.
Relieful este variat, străpuns de văi, cea a Jiului de Vest, oferind prin
lărgime potenŃial dezvoltării urbane.
Principalele axe de legătură rutiere şi feroviare sunt:
- DN 66A Câmpul lui Neag - Uricani – Vulcan – Tg. Jiu; DJ 664 (Vulcan –
Pasul Vulcan - Tg. Jiu), DJ 666 (Vulcan - Dealul Babii - Merişor),
- CF secundară, simplă, electrificată Livezeni - Vulcan – Lupeni, cu lung.
de 3.2 km, care traversează teritoriul administrativ al municipiului, cu staŃia
Vulcan (km 90+831 – 91+897).
Oraşele importante cele mai apropiate sunt: Lupeni – 6 Km, Petroşani –
12,5 Km, Uricani –10 Km, Petrila – 20 Km. Municipiul Vulcan se află la o
distanŃă de aproximativ 1 oră de Autostrada A1- Arad- Orăştie.
Vulcan este prima zonă minieră care la 1859 este cunoscută de
„Capitanatul Minier”. Se produce un exod al unor categorii de populaŃie
către acest pol minier cu ofertă de muncă. Municipiul face parte din
reŃeaua centrelor miniere, unde se alătură acestui sistem Petroşani, Petrila,
Aninoasa, Lupeni şi Uricani, localităŃi care, în ciuda declinului economic
continuă să aibă o dezvoltare urbană şi o stabilitate demografică.
Valea Jiului este o zonă cu o pregnantă şi îndelungată încărcătură
istorică. Vestigii rămase din acele timpuri precum minele cetăŃii de la
BaniŃa, tezaure numismatice, castrele de pământ de la Vârful lui Pătru şi
Comărnicel, drumul de piatră din Pasul Vâlcanului, demonstrează
continuarea unei civilizaŃii stabile.
Prima atestare documentară a municipiului Vulcan, pe Jiul de Vest,
datează din anul 1462. Format din două cătune de munte – Crevedia şi
Vaidei, constituie principalul punct vamal către łara Românească. Lângă
aceste două aşezări s-a născut o colonie de muncitori care asigurau
controlul şi paza Pasului Vâlcan.
Pasul Vâlcan, situat în partea de sud a teritoriului administrativ (care a
dat şi numele localităŃii), situat în masivul Godeanu, a fost şi locul de intrare
a romanilor în Dacia şi de desfăşurare a unor lupte cu armate ale Imperiului
Otoman. Prin aceeaşi trecătoare, cunoscut şi sub denumirea de „Drumul
Carelor”, au trecut oştile lui Mihai Viteazu. În amintirea acestui eveniment
de însemnătate istorică a fost ridicat un monument în apropiere. Drumul
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care trece prin Pasul Vâlcan (astăzi DJ 664) face legătura dintre Valea Jiului
şi nordul Olteniei (Ardealul şi Oltenia).
Municipiul Vulcan este inconjurat de un sistem de Parcuri NaŃionale:
Parcul NaŃional Cheile Nerei BăuşniŃa, Parcul NaŃional Cheile Caraşului
Semenic,Parcul NaŃional Domoglet-Valea Cernei, Parcul National Retezat,
Parcul NaŃional Defileul Jiului si Parcul NaŃional Cindrel.Aceste parcuri
naŃionale pot face parte dintr-un traseu turistic prin Drumurile judeŃene: Dj
66A, Dj 66 si Dj 67, cat si Drumul NaŃional 67D. Aceste drumuri pot lega
Municipiul Vulcan cu sistemul de parcuri naŃional si cele doua orase
Dunarene: Drobeta Turnu Severin si Orşova.
În urma unor analize s-au putut identifica o serie de probleme,puncte
tari, ameninŃări cât şi oportunităŃile de dezvoltare a Municipiului într-o stŃiune
turtistică.
În ce priveşte punctele tari identificate pe teritoriul Municipiul Vulcan,
sunt urmatoarele:
• Vulcan deŃine forŃă de muncă tânără, ieftină şi orientate spre recalificare
profesională.
• Zonele de locuit sunt compacte şi situate in zonele de activitati .
• TradiŃiile sunt bine păstrate .
• Teritoriul este o zonă cu un real potenŃial de dezvoltare turistică.
• Teritoriul este favorabil pentru practicarea sporturilor de iarnă.
• Municipiul Vulcan deŃine elementee de reprezentativitate cum ar fi:
minele, construcŃiile industriale, castrele de pământ, drumul de piatra
roman ce se regăseşte în Pasul Vulcan.
• “Aurul Verde” din Mucipiul Vulcan reprezinta un real potenŃial de
dezvoltare a oraşului într-un oraş verde.
• Oraşul Vulcan este străbătut sau se află în imediata vecinătate a unor
Drumuri JudeŃe sau NaŃionale ce pot face legatura cu o serie de
elemente de cadru natural importante.
• Gazul metan pe care minele îl deŃin este important pentru obŃinerea de
energie termică şi electrică.
Ca şi puncte slabe pe care Mucipiul Vulcan ar putea să le diminueze sunt:
• InsuficienŃa spaŃiilor publice şi cele verzi.
• Şomaj ridicat 40%
• Calitatea locuirii în continuă degradare.
• Debranşarea locuitorilor de la energia termică a oraşului.
• InsuficienŃa serviciilor de sănătate.
• Creşterea continuă a migraŃiei.
• Nu se valorifică elementele de cadru natural pentru realizarea de
legături pietonale între acestea şi zonele de locuit.
• Zona centrală nu este dotată cu funcŃiuni specifice
• Lipseşte interesul de realizare a unei politici pentru atragerea de noi
investitori în teritoriu.
• Traseele montane nu sunt incurajate.
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• Lipsa unei cooperări intre Municipiul Vulcan şi oraşele aflate în sistemul
centrelor miniere dar şi cu Staşiunea Straja.
• Vulcan nu deŃine zone special amenajate pentru parcarea
automobilului personal.
• Colectarea deşeurilor nu este bine gestionata, căt şi valorificarea
deşeurilor în obtinerea de energie verde.
• Haldele de steril prezintă un impediment în dezvoltarea Municipiului.
Aceste puncte slabe identificate pot fi diminuate pentru a obŃine o serie de
oportunităŃi de regenerare urbană pe întreg teritoriul Municipiului Vulcan,
astfel aceste puncte slabe pot fi amplificate, creănd o serie de
ameninŃări cum ar fi:
• Migrarea populaŃiei şi pierderea forŃei de muncă.
• Segregare socială.
• Degradarea continuă a spaŃiilor publice şi a spaŃiilor verzi.
• Municipiul poate intra în anonimat şi să işi pierda puterea de
competitivitate cu staŃiunile montate existente.
• Vulcan poate pierde o serie de investitoriu doritori de a investii într-o zonă
montană.
• “ Aurul verde” pe care îl deŃine Municipiul Vulcan poate fi exploatat fara
o strategie bine planificată.
• Municipiul Vulcan poate pierde identitatea locului.
Aceste ameninŃări pot fi controlate şi în timp diminuate până la inexistenŃa
acestora printr-o serie de obiective ce pot da naştere unor oportunităŃi
de dezvoltare a Municipiul Vulcan pe durata a cel puŃin 12 ani. La baza
elaborării unei strategii coerente au stat o serie de oportunităŃi ce s-au
luat în considerare,acestea fiind:
• Realizarea de noi locuinŃe colective.
• Reabilitarea locuinŃelor existente şi eficientizarea energiei termice.
• Dezvoltarea de noi funcŃiuni pentru zona centrală.
• Păstrarea forŃei de munca şi atragerea tinerilor de a rămâne in Vulcan.
• Atragerea de noi investitori pentru dezvoltarea zonelor turistice.
• Conversia activităŃilor industriale in activităŃi nepoluante şi de interes
local ce să atragă locuitorii căt şi turiştii.
• Promovarea elementelor de identitate a locului şi crearea unei imagini
noi a Municipiului.
• Folosirea inteligenta a “ aurului verde”, a deşeurilor şi a gazului metan din
mină.
• Valea Jiului poate fi in competişie cu alte zone turistice deja dezvoltate.
• Drumurile naŃionale şi judeŃene vor fi modernizate şi vor crea legături cu
sistemul de parcuri naŃionale şi oraşele Dunarene.
• Municipiul Vulcan îşi va cunoşte adevăratul potenŃial prin intermediul
valorificării elemntelor de cadru natural şi uman pe care îl deŃine.
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• Pasul Vulcan va deveni un element de atractie a turiştilor unde se pot
dezvolta: hoteluri, cabane, pensiuni, baze sportive, baze terapeutice,
pârtii de ski, cat şi alte dotări pentru practicare sporturilor de iarnă şi vara.
În urma identificării si structurării analizei SWOT( Strengths- Puncte Tari,
Weaknesses- Puncte slabe, Opportunities- OportunităŃi, Threats- AmeninŃări )
s-au putut trasa două scenarii şi un Diagnostic Prospectiv, ce stau la baza
dezvoltării unei Viziuni pentru Municipiul Vulcan.
Municipiu Vulcan este localizat în depresiunea Valea Jiului, din sudul jud.
Hunedoara, fiind parte a sistemului urban compus din oraşele miniere
Petroşani, Petrila, Aninoasa, Lupeni şi Uricani dispuse în lungul celor două
Jiuri, străjuită fiind de cele patru masive muntoase - Parâng, Straja, Retezat şi
Şureanu.
Municipiul Vulcan este un centru monoindustrial, principala activitate
economică a zonei fiind extracŃia huilei. Dupa cel de-al doilea război
mondial, această activitate a avut o dezvoltare din ce în ce mai
pronunŃată, ceea ce a dus la o puternică urbanizare a localităŃii. In anul
2005 oraşul avea 29546 locuitori.
Valea Jiului se înscrie în categoria zonelor urbane cu industrie în regres în
care exploatarea minieră a devenit nerentabilă. Restructurarea activităŃii
miniere a atras după sine o cădere economică bruscă a acestei zone şi o
amplificare a problemelor sociale, prin creşterea şomajului.
Principalele probleme ale Văii Jiului sunt: dependenŃa aproape totală de
exploatarea cărbunelui; lipsa altor activităŃi economice importante; starea
necorespunzătoare a infrastructurii tehnice; starea necorespunzătoare unei
părŃi însemnate a locuinŃelor; deteriorarea mediului înconjurător;
concentrarea unui număr mare de persoane fără loc de muncă; lipsa
terenurilor cu potenŃial agricol care să asigure alternative pentru
subzistenŃă; migrarea populatiei apte de munca spre zone mai dezvoltate.
Municipiul Vulcan încearcă după o tradiŃie îndelungată în activitatea de
minerit să-si redefinească orientările strategice în urma acestui declin
continuu al sectorului primar şi secundar, cu influenŃe negative în evoluŃia
populaŃiei, a calităŃii factorilor de mediu cât şi a fondului construit existent.
Vulcan deŃine încă în componenŃa sa zone urbane intrate în declin
(locuinŃe colective, zone industriale, zone cu risc ecologic, disfuncŃionalităŃi)
dar şi zone cu potenŃial de dezvoltare a unor noi funcŃiuni sau extindere de
funcŃiuni existente (locuire, agrement, producŃie). Principalul atu îl reprezintă
cadrul natural învecinat (munŃii) cu resursele aferente (subterane, păduri,
fauna, zone cu potenŃial de agrement, domeniu schiabil) , amplasarea
favorabilă faŃă de coridorul de transport paneeuropean IV (aprox. 65 de
km faŃă de autostrada în executie Nadlac- Deva- Orastie –Sibiu), cât şi a
unor elemente valoroase de patrimoniu natural – Parcul NaŃional Retezat ,
Parcul NaŃional Defileul Jiului dar şi faptul ca face parte integrantă a unui
sistem urban. De asemeni, patrimoniul arhitectural industrial poate fi văzut
ca un element de potenŃial de conversie funcŃională.
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Calitatea vieŃii este însă deteriorată datorită persistenŃei fenomenului de
inversie termică. Acesta este cauzat de noxele şi emisiile produse în urma
proceselor tehnologice, care staŃionează în atmosferă ore îndelungate
datorită conformaŃiei depresionare a reliefului. Acest fenomen are
repercursiuni în plan fizic, fiind afectată structura de rezistenŃă a unor
ansambluri de locuinŃe colective, cu efecte grave în plan social (abandon
al locuinŃelor, devastare, vandalizare, etc).Nu în ultimul rând este afectată
starea de sănătate a locuitorilor.
Un alt paradox al oraşului intrat în declin este cel creat de numeroasele
debranşări ale locatarilor de la sistemul centralizat de alimentare cu
energie termică şi faptul că termocentrala oraşului care utilizează resursa –
carbune, poluant , functionează nerentabil din punct de vedere economic.
În acest sens trebuie cautate alternative ecologice de asigurare a energiei,
preferabil din surse regenerabile. Pentru înlocuirea acestui tip de energie se
poate apela la recuperarea gazelor de mină, care actualmente polueaza,
acestea pot fi valorificate spre producerea energiei electrice şi termice.
Calea ferată şi dispunerea nefavorabilă a unităŃilor industriale de
extracŃie şi prelucrare a cărbunelui în raport cu zonele de locuit , căt şi
termocentrala Paroşeni, reprezintă pentru dezvoltarea oraşului bariere
structurale, cu repercursiuni negative asupra imaginii urbane, a organizării
tramei stradale şi a spaŃiului public.
Resursele naturale: zăcăminte de cărbune, masă lemnoasă, materiale de
construcŃii, roci ornamentale sunt insuficient exploatate.
Deoarece Municipiul Vulcan mizează pe dezvoltarea turismului (de
retinut proiectul telegondolei, amenajare partie de ski), în primul rănd
trebuie asigurată accesibilitatea turiştilor în zonă (în acest sens trebuie
modernizată gara), de revizuit relaŃia gară oras, sistemul public de transport
în comun, imaginea oraşului –spaŃii publice amenajate , rezolvarea
disfuncŃionalităŃilor ce Ńin de circulaŃii căt şi o infrastructură de cazare solidă
(hoteluri, pensiuni, case de vacanŃă). Există un dezechilibru între investiŃiile
realizate în infrastructura de transport pe cablu şi oferta de locuri de cazare
care nu ar putea face faŃă unui aflux de turişti generat de noile atracŃii
montane.
În acest sens trebuie făcut un audit al bazei de cazare existente,
realizate estimări de turişti/ în funcŃie de sezon, pentru a putea propune şi
tipurile de unităŃi de cazare. Nu trebuie omis faptul că dezvoltarea turistică
trebuie gândită îin sistem cu celelalte localităŃi sau locuri de atracŃie
turistică la nivel macro-zonal.
Sursele majore de poluare trebuie eradicate, întrucât acestea afectează
sănătatea populaŃiei, deteriorează fondul construit existent cât şi factorii de
mediu. Pentru ca oraşul să devină atractiv din punct de vedere turistic,
acesti factori de risc trebuie înlăturati.
În concluzie, oraşul care s-a născut şi a decăzut din minerit este nevoit
să-si gaseasca alternative viabile de dezvoltare, principala alternativă fiind
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turismul. Zona Pasul Vâlcan, ca legătură străveche între Transilvania şi
Oltenia, a constituit principala cale de acces între cele doua provincii
istorice de-a lungul timpului. Vechiul drum de legatura, pe care în perioada
imperiului austro-ungar a funcŃionat ca un punct de vamă, este astăzi un
traseu turistic de excepŃie ce traversează muntii Vâlcan spre judetul Gorj.
Acest punct de traversare a CarpaŃilor a fost prezent în evenimentele
istorice ale României fiind folosit de trupele romane venite să cucerească
Sarmisegetusa, a deschis calea spre prima unire a principatelor române sub
domnia lui Mihai Viteazu dar a fost si scena unor sângeroase lupte în primul
razboi mondial.
FrumuseŃea peisajului, cadrul natural sălbatic şi infrastructura edilitară
existentă în zona, oferă o şansă de a ieşi din impasul monoindustrializării în
declin al localitătâŃii. Datorită potenŃialului geografic şi istoric pe care îl are
zona, dezvoltarea turismului şi agroturismului montan este una din
principalele alternative al diversificării activitaŃilor.
În acest caz pot fi elaborate cateva scenarii de dezvoltare pentru
trasarea unei Viziuni de dezvoltare a Municipiul Vulcan.
Primul scenariu se poate baza pe dezvoltarea oraşului exclusiv turistic,
schimbându-şi imaginea negativă din oraş industrial în cea de staŃiune
montană de ski şi balneară, fiind acoperite toate sezoanele prin diferite
tipuri de turism :turism montan – pentru sporturi de iarna,drumetie
montana,speoturism si alpinism,sporturi de aventura; turism de circulatie –
de tranzit si itinerant cu valente culturale; turism specializat – pentru vizitarea
pesterilor(speoturism),alpinism,vanatoare si pescuit sportiv ,sporturi de
aventura,
deltaplan,
parapanta,
rafting,
canoeing,
mountain
bike/cicloturism montan, turism profesional (in mina,in cariera,uzine,etc.) ;
turism de afaceri si reuniuni; turismul stiintific ( ecoturism); turism rural si
agroturism.
Acest scenariu implică dezvoltarea unor zone de agrement, cazare
hotelieră, bază sportivă şi de tratament, sanatoriu, case de vacanŃă/
cabane. Afluxul de turişti trebuie suportat de o infrastructură modernizată
(gară, drumuri de acces, parcări în oraş, hoteluri/pensiuni/ transport public
integrat cu celelalte localităŃi învecinate). Dacă instalaŃia de transport pe
cablu – telegondola, are o capacitate de 1800 de pers/ oră, în medie pe zi
ar putea fi transportate 18.000 de persoane, în prima etapa ar trebui
asigurată o bază de cazare de aprox. 3000 locuri de cazare.
In acest caz trebuie revitalizată zona centrală a oraşului, restaurate,
imobilele de patrimoniu, realizarea de noi dotări specifice unei zone
centrale, organizarea circulaŃiei şi a transportului public în comun pentru
accesul la punctele de interes. Nu în ultimul rând trebuie acordată o atenŃie
sporită zonelor de locuit, în care vor fi dezvoltate spaŃiile de socializare,
zonele de recreere pe malul apei. ExtracŃia miniera trebuie restransă, o
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buna parte din construcŃiile de patrimoniu industrial vor fi convertite în spaŃii
destinate activităŃilor terŃiare (servicii, birouri), culturale (Centru de memorie
urbana- minerit).
Al doilea scenariu vizează localizarea unor activităŃi de producŃie care
să valorifice resursele naturale şi umane (fabrica de mobilă, ateliere de
producŃie) pe amplasamentul unor depozite desfiinŃate şi restrangerea
activităŃii de minerit până la eliminare. Un alt domeniu de dezvoltare ar fi
cel al energiei verzi, care se poate obŃine prin captarea gazelor de mină şi
transformarea în energie electrică şi termică sau prin realizarea unor ferme
eoliene datorită potenŃialului eolian din zonă. Pentru menŃinerea forŃei de
muncă în oraş centrele de afaceri şi zonele de producŃie pot colabora cu
instituŃiile de îmvăŃământ pentru a pregătii profesional viitoarele generaŃii în
domeniile prezente în oraş. Un oraş verde aflat îin continuă competitivitate
cu oraşele învecinate trebuie să prevadă şi un sistem integrat de colectare
a deseurilor cat şi retehnologizarea gropii de gunoi.Aceste deseuri pot fi
valorificate în scopul energiei verzi ( combustibil pentru alimentarea
autovehiculelor, şi obtinerea de energie regenerabilă).
SCENARIU IF NOT
Dacă oraşul nu-şi va valorifica potenŃialul natural şi uman existent şi va
continua să se bazeze pe economii nerentabile, care nu aduc beneficii
majore populaŃiei, acesta va stagna şi va pierde în continuare din capitalul
uman. Dezvoltarea turistică neechilibrată va duce la eşecuri şi la păstrarea
în anonimat a oraşului ce se vrea a fi staŃiune montană.
Daca nu vor fi înlăturaŃi factorii de risc ce pot afecta mediul şi sănătatea
populaŃiei şi nu vor fi rezolvate problemele ce Ńin de accesibilitate şi
funcŃionalitate urbană, oraşul riscă să nu mai devină atractiv pentru
potenŃialii investitori în turism, crescând somajul şi problemele sociale.
Pentru elaborarea Viziunii s-au Ńinut cont de şapte intentii de dezvoltare
a Municipiul Vulcan.
1. Extinderea intravilanului (dezvolatrea de noi locuinŃe, zone de
agreement, dotari şi servicii)
2. Retragerea intravilanului (inderdicŃie de construire în imediata
vecinatate a zonelor miniere, interdicŃie temporară de construire pe
terenuri cu potenŃial de dezvoltare)
3. Zonificarea funcŃională ( completarea unor zone existente cu funcŃiuni
noi)
4. Economic (retehnologizarea unităŃilor industriale, redistribuirea spaŃială şi
funcŃională, noi activităŃi în sectorul terŃiar cât şi dezvoltarea turismului:
zone de agreement, puncte de pescuit, turism de tranzit, zone pentru
cabane şi case de vacanŃă, atragerea de populaŃie tănără şi o nouă
forŃă de muncă, noi spaŃii publice d epetrecere a timpului liber)
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5. Zona centrală (completarea nucleului central prin inserŃia de noi
funcŃiuni cum ar fi: hoteluri, sedii financiar+bancare, centru
commercial,centru cultural,amenajari peisagere, realizarea unei noi
imaginii urbane a Municipiului Vulcan)
6. Teritoriu (valorificarea patrimoniului natural de excepŃie, dezvoltarea de
noi zone de agreement-turim în Şeaua lui Crai, Valea Baleii, în zona
Dealu Babii etc, pentru turism şi agrement, în continuarea celor
reprezentate în prezent de Cabana Brazi, Cabana Căprişoara, Pasul
Vâlcan, valorificarea şi integrarea Municipiuloui Vulcan într-un sistem cu
Parcurile NaŃionale, reabilitarea drumurilor)
7. Obiective cu un caracter strategic ( respectarea delimitării juridice,
conversia activităŃilor industriale poluante, încurajarea şi atractia de noi
investitori, diminuarea resurselor majore de poluare, realizarea unor
centre de colectare a plantelor medicinale,fructe de padure şi
realizarea unor centre de prelucrare a cestora,noi centre hoteliere,noi
centre comerciale, construirea unei microhidrocentrale, noi dotări de
sănătate şi asistenŃă socială, ansambluri de servicii, comert, alimentaŃie
publică şi financiar bancare, baze sportive, baze terapeutice, sanatorii,
noi dotări pentru dezvoltarea turismului si practicarea sporturilor de iarnă
şi vară, dezvoltarea de noi zone de agreement si turism, cabane,
pensiuni, telegondolă, teleski, trasee montane cu bicicleta sau itinerariicercetaşi, puncte de pescuit şi noi legături pietonale intre zonele de
locuit Ńi elemntele de cadru natural).
VIZIUNE
În anul 2025 oraşul turistic Vulcan reprezintă un real succes de planificare
urbană integrată, asocierea oraşului cu zona defavorizată “Valea Jiului”
fiind demult apusă datorită evoluŃiei în sens pozitiv a situaŃiei existente.
Dezvoltarea bazată pe exploatarea inteligentă a resurselor de teren , a
potenŃialului natural şi uman Ńinând cont de principiile dezvoltării durabile îi
conferă oraşului atractivitatea şi multifuncŃionalitatea care îl plaseaza iîn
topul staŃiunilor montane din România.
Aflat la numai 1 oră distanŃă de Autostrada – Arad- Orăştie, staŃiunea
este accesibilă turiştilor şi pe cale feroviară, fiind de asemeni integrată întrun sistem fiabil de transport în comun şi cu celelalte localităŃi învecinate.
Dezvoltarea oraşului nu a întors spatele mineritului şi nu a ştirbit din
identitatea locuitorilor, ci a luat ca punct de plecare tradiŃiile, construcŃiile
industriale, anexele şi instalaŃiile ramase în urma, fiind convertite în noi
destinaŃii compatibile cu un oraş prietenos cu mediul, iar toate “rănile”
produse de exploatarea minieră excesivă din trecut au fost operate prin
ample acŃiuni de ecologizare a perimetrelor contaminate astfel încat oraşul
să-şi primească statutul de staŃiune montană.
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Oraşul funcŃionează mai bine datorită noilor legaturi rutiere şi pietonale
dintre oraşul propriu zis şi asezările componente, fiind rezolvate problemele
ce Ńin de ierarhizarea circulaŃiilor, parcaje în zona centrală şi în zonele de
interes turistic.
Zona centrală a oraşului a suferit ample operaŃiuni de renovare urbană,
fiind practic cartea de vizită pentru cei care accesează oraşul cu trenul,
gara fiind în imediata vecinătate a acesteia.
Echilibrul social este marcat de mixitatea funcŃionala (educaŃională,
culturală, locuinŃe de calitate, zone de activităŃi ce oferă locuri de muncă).
PopulaŃia localizată în zonă numară aproximativ 35.000 locuitori, fiind o
populaŃie întinerită , în creştere, datorită calitătii vieŃi ridicate , exprimate
prin zone verzi multiple pentru recreere , zone de locuit atractive ,dotări
aferente locuirii ,mixtitate funcŃională caracterizată printr-o mare ofertă a
locurilor de muncă, transport public în comun rapid,etc.
Baza de cazare pentru turişti a reprezentat un obiectiv important atins de
către actorii implicati, ajungând la 5000 de locuri de cazare în hoteluri,
pensiuni, cabane, case de vacanŃă.
Oraşul s-a dezvoltat turistic, schimbându-şi imaginea negativă din oraş
industrial în cea de staŃiune montană de ski şi balneară, fiind acoperite
toate sezoanele prin diferite tipuri de turism: turism montan – pentru sporturi
de iarnă, drumeŃii montane, speoturism şi alpinism, sporturi de aventură;
turism de circulatie – de tranzit şi itinerant cu valenŃe culturale; turism
specializat – pentru vizitarea peşterilor(speoturism),alpinism,vânătoare şi
pescuit sportiv, sporturi de aventură, deltaplan, parapantă, rafting,
canoeing, mountain bike/cicloturism montan, turism profesional (în mină, în
carieră,uzine,etc.); turism de afaceri şi reuniuni; turismul ştiinŃific( ecoturism);
turism rural şi agroturism. Acestă dezvoltare a Municipiului a implicat
dezvoltarea unor zone de agrement, cazare hotelieră, bază sportivă şi de
tratament, sanatoriu, case de vacanŃă/ cabane. Afluxul de turişti este
suportat de o infrastructură modernizata (gara, drumuri de acces, parcări în
oraş, hoteluri/pensiuni/ transport public integrat cu celelalte localităŃi
invecinate). Dacă instalaŃia de transport pe cablu – telegondola, are o
capacitate de 1800 de pers/ oră, în medie pe zi aceasta transportă 18.000
de persoane. Evenimentele ce intreŃin viaŃa oraşului sunt cele ce Ńin de
sporturile de iarnă : competitii, festivaluri, targuri in timpul sezonului rece sau
diverse alte competitii si tabere din timpul verii.
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