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TURISMUL DE TINERET DIN REGIUNEA CENTRU 

 

Infrastructura publică destinată tineretului există de mulți ani și este administrată prin 

Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret sau de către unități administrativ teritoriale din 

Regiunea Centru. Structurile destinate turismului de tineret sunt în mod special centrele de 

agrement în cadrul cărora se organizează diferite tabere pentru tineri, fie că sunt tabere de 

odihnă, tabere de specialitate pe baza unor discipline școlare, tabere tematice (ex. ecologie, 

dezvoltare personală, etc.), tabere pentru persoane cu dizabilități, precum și o serie de 

evenimente, simpozioane, cantonamente, etc. De asemenea, amintim și centrele de tineret 

ca alternativă în domeniul informării, educației non formale și a petrecerii timpului liber 

pentru tineri. În ultimii ani, s-a dezvoltat și diversificat și infrastructura privată pentru turismul 

de tineret.  

 

Centre de agrement:  

Județul Alba1:  

• Centrul de agrement Roica cu un număr de 74 de locuri de cazare se află pe Valea 

Gălzii, într-un cadru natural deosebit din Munții Trascăului, la 36 km de Alba Iulia 

• Centrul de agrement Arieșeni cu un număr de 97 de locuri de cazare se situează în 

partea nord-vestică a județului Alba, la o distanță de 120 km de Alba Iulia, în comuna 

Arieșeni din Munții Bihorului, la izvoarele Arieșului Mare 

• Centrul de agrement Poiana Vadului cu un număr de 4o de locuri de cazare se află în 

comuna Poiana Vadului din Munții Apuseni din județul Alba 

  

a. Centrul de agrement Roica, b. Centrul de agrement Arieșeni, c. Centrul de agrement Poiana Vadului  

Județul Brașov2:  

• Centrul de agrement Predeal3 cu un număr de 71 de locuri de cazare se axează pe 

activități de loisir – petrecerea activă a timpului liber, tabere sociale, acțiuni de 

educație non formală. Trasee turistice ce se pot desfășura din centrul de agrement: 

Masivul Piatra Mare, Cascada Tamina, Cabana Susai, Masivul Postăvarul, valea 

                                                           
1 https://sport.gov.ro/alba/  
2 https://sport.gov.ro/tineret/centre-de-agrement/brasov/centrul-de-agrement-predeal/  
3 https://sportsitineretbrasov.ro/centrul-de-agrement-predeal/  

https://sport.gov.ro/alba/
https://sport.gov.ro/tineret/centre-de-agrement/brasov/centrul-de-agrement-predeal/
https://sportsitineretbrasov.ro/centrul-de-agrement-predeal/
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Lambda spre masivul Postăvarul, Cabana Trei Brazi, din Pârâul Rece spre masivul 

Bucegi. 

   

Județul Covasna: 

• Centrul de agrement Pădureni (Youth Hostel Pădureni4) se află localizat la poalele 

Munților Bodoc, într-o zonă cu un potențial turistic ridicat, regăsind în apropiere atât 

rezervații naturale, monumente ale naturii, Situri Natura 2000, cât și muzee, case 

memoriale, mănăstiri sau situri arheologice. 

  

Județul Harghita5: 

• Centrul de agrement Băile Homorod cu un număr de 67 de locuri de cazare este situat 

în localitate balneară omonimă, aflată în partea sud-vestică a Munților Harghita pe 

valea Homorodului Mare şi a pârâului Băilor, la o altitudine de 740 –760 m, la 18 km 

de Odorheiu Secuiesc, 34 km de Miercurea-Ciuc şi 6 km de Vlăhița 

• Centru de agrement „Vila Hăşmaş” Izvoru Mureșului6 cu un număr de 30 de locuri de 

cazare este situat în Izvorul Mureșului, o localitate montană la poalele Hășmașului 

Mare (1793 m), pe versantul sudic al Muntelui Negru (1538 m), stațiunea recreativă 

primindu-și numele de la izvoarele râului Mureș. 

                                                           
4 https://sport.gov.ro/tineret/centre-de-agrement/covasna/youth-hostel-padureni/  
5 https://sport.gov.ro/harghita/  
6 https://djsthr.ro/ro/page/Vila-Hasmas-171  

https://sport.gov.ro/tineret/centre-de-agrement/covasna/youth-hostel-padureni/
https://sport.gov.ro/harghita/
https://djsthr.ro/ro/page/Vila-Hasmas-171
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a. Centrul de agrement Băile Homorod, b. Centru de agrement „Vila Hăşmaş” Izvoru Mureșului 

 

Județul Mureș7: 

• Centrul de Vacanță Sovata I cu un număr de 89 de locuri de cazare este situat în 

renumita stațiune balneoclimaterică Sovata Băi la o distanță de aproximativ 1,5 km de 

lacul heliotermal Ursu şi la o distanță de 5 km de pârtia de schi.  

• Centrul de Vacanță Sovata II cu un număr de 49 de locuri de cazare este situat în 

renumita stațiune balneoclimaterică Sovata Băi lângă lacul heliotermal Ursu, în centrul 

stațiunii, şi la o distanță de 6,5 km de pârtia de schi. 

Cele două stațiuni se află la o distanță de 65 km de Târgu Mureș si la 70 km de Sighișoara în 

depresiunea Praidului la o altitudine de 520 m, într-o zona deosebit de pitorească. 

  

a. Centrul de agrement Sovata I, b. Centrul de agrement Sovata II 

Județul Sibiu8:  

• Centrul de agreement - Youth Hostel ”Trecătoarea Cerbilor” Păltiniş cu un număr de 

102 de locuri de cazare este situat în stațiunea climaterică Păltiniș, la o altitudine de 

1450 m în munții Cindrel. 

• Centrul de agrement Râu Sadului cu un număr de 96 de locuri de cazare este situat la 

ieşirea din comuna Râul Sadului spre Gâtul Berbecului, în zona numită „Sădurel”, pe 

malul râului cu același nume, între doi masivi muntoși Cindrel şi Lotru. 

                                                           
7 https://sport.gov.ro/mures/  
8 https://sport.gov.ro/sibiu/  

https://sport.gov.ro/mures/
https://sport.gov.ro/sibiu/
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• Centrul de agrement Cisnădioara cu un număr de 82 de locuri de cazare este situat la 

intrarea în localitatea Cisnădioara venind pe drumul modernizat ce se ramifică din 

drumul DJ 106 A, între dealuri împădurite de conifere și foioase, la poalele muntelui 

Măgura ce face parte din masivul Cindrel. 

• Centrul de Agrement pentru Tineret Ocna Sibiului cu o capacitate de 97 locuri de 

cazare sezoniere este situat la intrarea dinspre Sibiu în stațiunea balneoclimaterica 

Ocna Sibiului, în zona lacurilor, care formează ștrandul modernizat. 

• Centrul de Agrement pentru Tineret Săliște cu o capacitate de 97 locuri de cazare, 

este situat la 2 km de la intersecția cu DN 5 E, pe drumul ce duce spre satul Amnaș, 

într-o largă împrejmuire de verdeață și copaci 

   
a. Youth Hostel ”Trecătoarea Cerbilor” Păltiniş , c., d., Centrul de agrement Râu Sadului 

   
e., f., g., Centrul de agrement Cisnădioara 

  
h., i., j. Centrul de Agrement pentru Tineret Ocna Sibiului 

   
k., l., m. Centrul de Agrement pentru Tineret Săliște 
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Centre de tineret:  

• Centrul de Tineret Brașov a fost înființat în 2002 ca alternativă în domeniul informării, 

educației non formale și a petrecerii timpului liber pentru tinerii din Brașov. Acest 

centru găzduiește proiecte, activități, evenimente de tineret, cursuri, ateliere, întâlniri 

ale organizațiilor neguvernamentale, până în prezent fiind organizate peste 500 de 

evenimente și implicați peste 300 de voluntari anual.  

• Centrul de Tineret Sibiu - "AICI" (Animație, Interculturalitate, Comunicare, Împreună) 

care are ca scop facilitarea accesului tinerilor la infrastructură și resursele necesare de 

lucru și de învățare în implementarea unor proiecte care să acopere nevoile tinerilor.  

• Centrul de Tineret Rășinari este un centrul de informare și consiliere pentru tinerii din 

mediul rural, în special pentru tinerii din Rășinari 

• Centrul de Tineret AXIS Mureș care are ca scop dezvoltarea şi diversificarea ofertei de 

servicii de informare şi consiliere, precum şi alte activități educative şi recreative 

acordate tinerilor în diverse domenii în vederea pregătirii lor pentru o societate 

modernă şi europeană 

• Centrul de Tineret Sfântu Gheorghe 

• Centrul de Tineret Covasna 

• Centrul de Tineret Întorsura Buzăului 

• Centrul de Tineret Vâlcele 

Scopul centrelor de tineret din județul Covasna este de a facilita dezvoltarea personală şi 

socială a tinerilor din orașele și comunele respective precum și împrejurimi, de a-i ajuta să-şi 

realizeze potențialul, să obțină cunoștințe, abilități şi aptitudini necesare pentru integrarea 

lor reușită în societate. 

 

Prin Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret din Regiunea Centru se organizează și tabere 

sociale, tabere tematice, tabere pentru persoane cu dizabilități, etc.  

 

Structuri private pentru turismul de tineret 
 
În ultimii ani la nivel regional și național s-au dezvoltat și diversificat infrastructura și serviciile 
private pentru turismul de tineret, în secțiunea de mai jos fiind prezentate, cu titlu de 
exemplu, câteva locații la nivelul Regiunii Centru  

 

Destinații pentru tabere de vara pentru elevi ADEONA9. Adeona Camps organizează 

tabere și excursii la munte pentru copii și elevi sub forma unor oferte de programe de tabăra 

în vacanța de vară care aduc elevii mai aproape de natură, stimulează munca în echipă și 

comunicarea eficientă. 

                                                           
9 https://adeona.ro/tabere-si-excursii-pentru-elevi/ 

https://adeona.ro/tabere-si-excursii-pentru-elevi/
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• Tabăra de vară pentru elevi din Munții Apuseni, de pe Valea Arieșului, de la 

Complexul Adeona Apuseni este o tabără de aventura, dedicata copiilor care vor sa 

petreacă o săptămâna din vacanta mare într-un mod inedit și interactiv, în mijlocul 

naturii. 

  

• Tabăra de vară în stațiunea Harghita Băi din Carpații Orientali este cea mai nouă 

tabără inaugurata la munte de Adeona Camps pentru prietenii care aleg sa participe 

la programele din vacanta de vară. 

    

 

Destinații pentru tabere de vara pentru elevi SOCA TOUR10 11 

• Tabără de vară în Albac din județul Alba (Pensiunea Perla Apusenilor, Țara Moților) 

• Tabără de vară la Club Vila Bran din județul Brașov  

• Tabără de vară la Râu Sadului, Complex Nora lângă Sibiu 

• Tabără de vară în Sâmbăta de Sus, Pensiunea Miruna 

                                                           
10 https://socatour.ro/ro/tabere-si-excursii/tabere-pentru-elevi-copii-7-14-ani?gclid=EAIaIQobChMIrurbifit_AIVlZ3VCh2E9wG8EAAYASAAEgKgwPD_BwE  
11 http://cloud.socatour.ro/  

https://socatour.ro/ro/tabere-si-excursii/tabere-pentru-elevi-copii-7-14-ani?gclid=EAIaIQobChMIrurbifit_AIVlZ3VCh2E9wG8EAAYASAAEgKgwPD_BwE
http://cloud.socatour.ro/
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• Tabără de vară la Hotel Brukenthal în Avrig 

   
a. Pensiunea Perla Apusenilor din Albac unde de organizează Tabără de vară în Țara Moților, b. 

c., Tabără de vară la Club Vila Bran 

   
d., e., Tabără de vară la Râu Sadului, Complex Nora lângă Sibiu, f. Tabără de vară în Sâmbăta 

de Sus, Pensiunea Miruna 

   
g., h., i., Tabără de vară la Hotel Brukenthal în Avrig 

 


