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Titlul proiectului: Amenajarea domeniului schiabil în comuna Jina,
arealul turistic Mărginimea Sibiului

Beneficiar: Unitatea administrativ teritorială comuna Jina

Valoarea estimată a proiectului: 12.422.192,08 lei

Contribuția UE: 6.056.544,20 lei

Organism intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Autoritate de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului

 DATE DESPRE PROIECT
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Comuna Jina este situată în sud-vestul judeţului Sibiu, la limita cu judeţul Alba. 
Accesul în comună se poate face pe trei căi, toate pornind din DN1 Sibiu-Sebeş-Alba:
• Sălişte - Galeş – Tilişca – Rod – Poiana Sibiului - Jina (25 km, DJ 106E);
• Miercurea Sibiului – Dobârca – Poiana Sibiului - Jina (20 km);

Teritoriul este străbătut de numeroase drumuri forestiere pe văile Dobrei, Şugagului, 
Sebeşului, Bistrei ş.a., drumuri pe care se poate ajunge cu maşina până sus în munţi, 
la colibele şi stânile care sunt frecvente atât în munţii Cindrelului, cât şi ai Sebeşului. 
Jina intră și în componența celui mai spectaculos drum din munții Carpați, 
Transalpina (fostul Drum al Regelui) DN 67C.

Din punct de vedere istoric, cel mai vechi document care face referire la comuna Jina, 
dar nesigur ca autenticitate, datează din 1396. Comuna face parte din cunoscuta 
zonă etnofolclorică Mărginimea Sibiului, fiind reprezentativă pentru portul şi 
obiceiurile tradiţionale legate de păstorit.

DESPRE COMUNA JINA

• Sebeș - Petrești - Șugag - Jina (39 km).
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Zona găzduieşte o floră şi vegetaţie de tip alpin şi subalpin. Vegetaţia montană este 
reprezentată prin păduri de fag, pin, brad, stejar, carpen, ulm, paltin, prezentând o 
amplă varietate în trepte. 

Comuna Jina are un cadru natural variat, atrăgător, armonios, fiind un punct de 
interes turistic ridicat, datorită obiectivelor sale turistice.

Anual, în localitate se desfășoară vestitul Festival de Folclor ”Sus pe muntele din 
Jina”, una dintre cele mai mari și mai vechi manifestări de acest gen din Mărginimea 
Sibiului (și unul din cele mai vechi festivaluri din județ). Acesta a devenit locul de 
întâlnire al păstorilor de azi, de regăsire a tradițiilor nedeilor și un prim contact cu 
civilizația pastorală, ce își propune să păstreze și să valorifice tradițiile și obiceiurile 
legate de practicarea păstoritului, cântecele și jocurile de la munte.

Principala ocupaţie a locuitorilor acestei zone este oieritul. Locuitorii acestei regiuni 
sunt numiţi  ”ultimii păstori din Europa” şi sunt renumiți pentru produsele rezultate din 
creşterea ovinelor, deoarece practică această îndeletnicire de sute de ani.

Ei comercializează produsele rezultate din prelucrarea laptelui, lânii, cărnii și pieilor, 
ajungând sa vândă pe pieţele din toată ţara. Pe lângă oierit, ocupaţiile importante 
sunt pomicultura, creşterea animalelor (bovine, porcine, cabaline), agricultura, 
meșteșugurile tradiționale (torsul lânii, tăbăcărit, cojocărit, sculptură în lemn - 
încrustarea bâtelor, executarea furcilor, fuselor pentru tors, linguri de lemn cu motive 
populare, ciubere, cusut, țesut covoare, cuverturi, ștergare, scoarțe, costume 
populare etc.), agroturismul și exploatările forestiere.

DESPRE COMUNA JINA
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Biserica ”Sfinții Arhangheli” a fost construită în 1939 și e cunoscută drept 
”Catedrala Munților” prin prisma amplasării în inima munților. (foto dreapta)

Masa Jidovului este un monument cu valoare geologică situat la cca. 10 km sud de 
Șugag, pe malul drept al râului Sebeș. Masa Jidovului mai poartă denumirea de La 
Grumaji sau Colții Măgurii. Acest obiectiv este menționat în Legea nr.5 din 6 martie 
2000, secțiunea III, anexa 1 - zone naturale protejate de interes național și 
monumente ale naturii, nr. 2703. (foto stânga)

Pintenii din Coasta Jinei, m
, sunt menţionați în 

Legea nr. 5 din 6 martie 2000, secţiunea III, anexa 1 – zone naturale protejate de 
interes naţional şi monumente ale naturii, nr. 2704).

Parcul Natural Cindrel menţionat în Legea nr. 5 din 6 martie 2000, secţiunea III, 
anexa 1 – zone naturale protejate de interes naţional şi monumente ale naturii, nr. 
2707. (foto dreapta)

Muzeul Pastoral al familiei Morariu din Jina adăpostește o colecție de obiecte vechi 
care spun povestea civilizației pastorale. (foto stânga)

OBIECTIVE TURISTICE

onument al naturii cu valoare geologică situat pe malul 
pârâului Lihoi, afluent al Sebeşului, în amonte de localitatea Dobra



6

  

Mănăstirea Măgura a luat ființă după anul 1989, la inițiativa monahiei Maria Streulea 
de la Râmeț. Numele Mănăstirii de Măgura vine de la pârâul Măgura, care trece prin 
apropiere. Biserica a fost sfințită în 1999 (foto stânga).

Biserica Buna Vestire din Jina a fost construită în anul 1795. Lăcașul de cult 
figurează pe lista monumentelor istorice 2010 (foto dreapta).

Biserica de lemn din Jina nu este o biserică propriu-zisă, fiind mai degrabă o capelă 
mică. Se află în localitatea Jina, în curtea bisericii cu hramul "Buna Vestire". De 
dimensiuni mici, această capelă-osuar, ca și construcție, nu are valențe deosebite, 
dar pictura realizată în anul 1827 a determinat includerea acesteia pe noua listă a 
monumentelor istorice.

OBIECTIVE TURISTICE
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Obiectiv general: Dezvoltarea socio-economică prin creşterea atractivităţii turistice a 
zonei Mărginimea Sibiului.

Obiectiv specific: Dezvoltarea infrastructurii de turism prin crearea unor structuri de 
agrement montan destinate turiştilor şi rezidenţilor din comuna Jina, judeţul Sibiu .

Obiectivele proiectului se încadrează în obiectivul general al Programului Operaţional 
Regional - sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrată  teritorial, 
a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor lor specifice, îmbunătăţirea mediului de 
afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai 
slab dezvoltate, locuri atractive pentru muncă, viaţă şi petrecerea timpului liber.

Proiectul se înscrie în axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,  
domeniul de intervenţie 5.2. - „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii  de 
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice”. 
Această axă prioritară vizează în principal valorificarea şi promovarea durabilă a 
patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic, precum şi îmbunătăţirea 
calităţii infrastructurii turistice de cazare şi agrement, în vederea creşterii atractivităţii 
regiunilor, dezvoltării economiilor locale şi creării de noi locuri de muncă. 

Obiectivele domeniului de intervenţie 5.2: 
- valorificarea resurselor naturale în scop turistic;
- diversificarea serviciilor turistice;
- îmbunătăţirea calităţii serviciilor de cazare; 
- crearea/extinderea structurilor de agrement turistic, cu scopul de a creşte numărul 

turiştilor şi a duratei sejurului.

Proiectul este în concordanţă cu obiectivele axei prioritare, având în vedere că îşi 
propune dezvoltarea activităţii turistice prin crearea structurilor specifice de agrement 
turistic şi în mod direct valorificarea resurselor naturale ale arealului de interes turistic 
Mărginimea Sibiului. Prin implementarea proiectului, atractivitatea zonei va crește din 
următoarele puncte de vedere: turistic (realizarea pârtiei de schi), economic (atragerea 
investitorilor în zonă) şi social (crearea de noi locuri de muncă). 

Proiectul face parte dintr-o iniţiativă complexă, la nivel naţional:
Domeniul schiabil este inclus în „Studiu integrat privind domeniul schiabil din Carpaţii 
româneşti”, realizat în conformitate cu Legea nr. 526 / decembrie, 2003, pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului Montan „Superschi în Carpaţi”.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
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Proiectul face parte din iniţiativa de la nivel judeţean de revigorare din punct de vedere 
socio-economic a zonei Mărginimea Sibiului. Amenajarea domeniului schiabil este în 
strânsă legătură cu modernizarea drumului de interes turistic care traversează zona. 
Astfel, proiectul de modernizare a DJ 106 E a fost finalizat, făcându-se legătura cu 
Transalpina.

Alte două proiecte din comuna Jina care contribuie la creşterea calităţii vieţii şi 
serviciilor turistice au fost finanţate din fonduri guvernamentale. Aceste proiecte se 
referă la crearea reţelei de apă potabilă, ce include staţia de tratare a apei şi construcția 
staţiei de epurare a apei uzate.

Turism mai sigur:
Proiectul „Siguranţă în munţi” presupune dezvoltarea capacităţii Consiliului Judeţean 
Sibiu de gestionare mai eficientă a Serviciului Public de Specialitate „Salvamont” Sibiu. 
Obiectivul proiectului va fi atins prin creşterea capacităţii de intervenţie şi reducerea 
timpilor de răspuns în cazul producerii de accidente în zona montană a judeţului Sibiu. 
Proiectul presupune achiziţionarea de mijloace de transport şi echipamente specifice 
operaţiunilor de salvare în munte.

Turism ecologic:
Un alt proiect care va contribui la dezvoltarea zonei Mărginimea Sibiului, printre care şi 
localitatea Jina, este proiectul care vizează implementarea unui sistem de gestiune 
integrată a deşeurilor. Prin crearea instrumentelor specifice ecologizării, turiştii se 
bucură de un mediu ambiant curat.

Proiecte de informare: 
În anul 2006 Autoritatea Naţională pentru Turism a finanţat realizarea centrelor de 
informare turistică din judeţul Sibiu. În zonă funcționează două astfel de centre de 
informare, unul în oraşul Sălişte şi unul în satul Sibiel. Centrele turistice sunt menite să 
ofere informaţii celor interesaţi cu privire la obiectivele turistice din zonă în vederea 
unei promovări eficiente.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
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  GRUPUL ȚINTĂ

Autoritățile publice
Consiliile locale ale comunelor Jina, Poiana, Tilișca, Șugag, Dobra;
Consiliile locale ale orașelor Sibiu, Alba Iulia, Sebeș, Săliște;
Consiliile județene Sibiu și Alba.

Locuitorii
Locuitorii orașelor Sibiu, Sebeș, Alba Iulia;
Locuitorii din zonele Mărginimea Sibiului și Valea Sebeșului.

Agenții economici din Mărginimea Sibiului și Valea Sebeșului
mai ales pensiunile turistice și atelierele de artizanat.

Turiștii
din zonă, dar și turiștii care străbat DN 67C Transalpina.
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  NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA
  PROIECTULUI

❄ complexitatea relativ redusă a activităţilor propuse - în stadiul de proiectare,

construcţie şi exploatare, obiectivele de investiţii propuse sunt frecvent întâlnite
în activitatea economică şi implicit turistică;  

❄ existenţa unui patrimoniu cultural de mare valoare, cele mai multe obiective

fac parte din patrimoniul naţional, înscrise în Legea nr. 5/2000, ca monumente
protejate (în localităţile Jina, Tilişca, Poiana Sibiului, Sibiel, Sălişte);

❄ existenţa unui patrimoniu turistic natural de mare valoare ştiinţifică şi peisagistică

(Luncile Prigoanei, Masa Jidovului, Pintenii din Coasta Jinei, lacurile glaciare, 
Parcul Natural Cindrel), nevalorificat prin amenajări, dotări şi structuri turistice 
corespunzătoare;

❄ păstrarea nealterată a unui patrimoniu etnografic, cu elemente arhaice, cu

valoare de unicat pe teritoriul României, legat în special de păstorit şi transhumanţă;

❄ existenţa unor gospodării ţărăneşti care funcţionează de câţiva ani ca pensiuni

agroturistice în satele Sibiel, Poiana Sibiului, Tilişca, Jina şi Şugag (o parte dintre ele 
sunt clasificate de către Autoritatea Naţională pentru Turism);

❄ condiţii de climă favorabile practicării turismului în tot timpul anului;

❄ existenţa unui mediu curat, sănătos, nepoluat cu noxe industriale, propice

refacerii după stres a organismului, benefic pentru odihnă şi recreere;

❄ poziţia zonei, cu posibilităţi de acces la artere europene de mare circulaţie.
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❄

❄ Pregătirea cadrului organizațional de desfășurare a proiectului și

formarea echipei de implementare;

❄ Pregătirea și derularea procedurilor de achiziție publică;

❄ Desfășurarea lucrărilor de construcție;

❄ Activități de promovare și informare;

❄ Activități de audit, raportare, evaluare etc.;

❄ Activități de operaționalizare a investiției.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 Elaborarea documentației necesare finanțării proiectului;
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PÂRTIA DE SCHI
- pârtie de schi în de lungime de 540 metri;
- instalație de transport pe cablu;
- instalație de înzăpezit artificial;
- drum de acces la pârtie, modernizat, în lungime de 100 metri.

  

  

DEZVOLTARE
- creșterea cu 20% a numărului de pensiuni din zonă;
- creșterea cu 50% a numărului de turiști din zonă.

REZULTATELE PROIECTULUI
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