
RÂNCA 
Realizarea unei staţiuni montane de generaţia a IV- a 



PREZENTARE 

 în Masivul Parâng, la poalele Muntelui Păpuşa s-a realizat 
o infrastructură de cazare, alimentaţie publică şi 
agrement, care s-a dorit a fi o staţiune montană. Din 
păcate această infrastructură nu a ţinut cont de arealul 
respectiv, de potenţialul turistic şi de posibilităţile de 
agrement. 

  A apărut astfel o aşezare pe vîrf de munte – de aici 
dificultatea de a aduce schiori în locurile de cazare, dacă 
transportul pe cablu se defectează.  



 S-a pozitionat gresit si telescaunul de pe Muntele 
Papusa,o parte insemnata din sezonul de iarna ,acesta 
nefiind functional. Exista citeva piste de schi pentru 
incepatori,una chiar intre vile,care nu pun in valoare 
potentialul  de schi alpin al zonei.De  asemenea schiul 
fond este inexistent,ca si multe alte posibilitati de 
agreement:piste de sanie,parcuri de aventura ,zona de 
rendonees pe rachete ,etc. 

  Pentru  a pune in valoare o anumita parte a 
potentialului  de sporturi de iarna dar si de agrement 
iarna-vara, Obstea Bercesti-Vladoi impreuna cu Fundatia 
Amfiteatru si CTM Ranca a stabilit un partenariat cu 
societatea franceza GEODE,ce face parte din Clauster 
Montagne(fosta France Neige International),specialist de 
nivel mondial in amenajarea Montana si a statiunilor de 
sporturi de iarna,pentru a realize proiectul unei statiuni 
de generatia a IV a(ultima generatie de statiuni 
montane),pe teritoriul obstii din perimetrul Ranca 

 



 La sfârşitul lunii aprilie, partenerul  francez  va  termina 
acest proiect, care va fi prezentat  şi oferit partenerilor 
români. 

 Eu doresc acum să vă introduc în elementele principale 
ale acestui proiect, care se poate extinde pe întreaga 
zonă Rânca, cu condiţia ca şi ceilalţi deţinători de teren 
să adere la el (primăriile Novaci şi Baia de Fier, Obştea  
Banca Gilort şi Obştea Cerbul, aceasta din urmă trebuind 
să renunţe la lotizarea făcută la intrarea în Rânca, care 
va distruge şi mai mult zona, deja afectată). 

 












