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Centrul de Ecologie Montană (CEM), în parteneriat cu Primăria Comunei Fundata, implementează, în perioada
martie 2015 - aprilie 2016, proiectul “Conservarea peisajului agro-pastoral și a biodiversității în zona Fundata
-Moieciu de Sus”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în Romania, componenta
Dezvoltare Durabilă, cu o finanțare nerambursabilă în valoare de 143,695.30 EUR.
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1. CONCEPTE DE BAZĂ ALE STRATEGIEI
Ecoturismul: este modalitatea de a călători şi cunoaşte în mod direct şi autentic natura şi tradiţiile
locale urmărind:
• producerea unui impact minim asupra naturii
şi culturii locale;
• conservarea activă a naturii şi moștenirii culturale;
• utilizarea serviciilor locale (cazare, masă, ghizi,
transport, artă populară, agrement, etc);
• înțelegerea specială de către vizitator a elementelor naturii şi culturii locale;
• contactul nemijlocit al vizitatorului cu localnici şi
agentul de turism, favorizat în special de dimensiunile reduse ale grupurilor de vizitatori;
• determinarea unor așteptări realiste ale clientului în special prin realizarea unui marketing
corect.

1. FUNDAMENTAREA NECESITĂȚII DE CONSERVARE

De asemenea, prin recomandările referitoare
la realizarea traseelor turistice și interpretarea
informațiilor va direcționa tipul potrivit de
vizitator către zona potrivită, creând cele mai
bune oportunități pentru îndeplinirea experienței
imaginată de vizitator, de a petrece timpul liber
în natură, producând un impact negativ minim
asupra naturii şi a comunităților locale şi creând
cele mai bune șanse pentru dezvoltarea de afaceri
locale ecologice din sfera turismului.
Turist – este o persoană care petrece mai mult de
o zi într-o destinație ce nu reprezintă domiciliul;
Vizitator – este o persoană care petrece mai
puțin de o zi într-o destinație ce nu reprezintă
domiciliul său;

Concept de dezvoltare a ecoturismului Conceptul de dezvoltare a turismului ține cont de
în zona Moieciu de Sus-Fundata (inclusiv valorile naturale, culturale, sociale și economice
Fundățica – Șirnea- Drumul Carului - Cheia) ale zonei și sunt realizate după criteriile unei
dezvoltări durabile ale zonei.

Documentul de față este un instrument care
pune bazele dezvoltării unei viitoare destinații
ecoturistice în zona Moieciu de Sus – Fundata –
Fundățica – Șirnea - Drumul Carului - Cheia, prin
schițarea principalelor acțiuni care vor duce la
dezvoltarea unor servicii și produse turistice cu
accent ecoturistic în zonă, și dezvoltarea unui
parteneriat real între diferiții actori ai celor două
comune.
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2. ARGUMENTE PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR
SPECIFICE DE ECOTURISM ÎN ZONA MOIECIU – FUNDATA
Beneficii aduse:

Este rolul autorității publice, cu sprijinul
asociațiilor și al altor actori locali interesați de
Realizarea acestui concept de dezvoltare a tu- dezvoltare durabilă, să reprezinte generațiile
rismului în zona Moieciu – Fundata este foar- viitoare în procesul de decizie de astăzi,
te importantă deoarece acesta va pune bazele gândindu-se şi la interesele lor.
dezvoltării durabile în zonă, aplicând principiile
Erodarea resurselor de mediu sau dezvoltările
de dezvoltare ecoturistică.
necorespunzătoare
vor
sărăci
exact
De asemenea, acest concept este un instru- comunitatea locală în viitor – adică pe copiii şi
ment important de colaborare cu autoritățile nepoții cetățenilor de azi. Aceștia, chiar dacă
locale și asigură premisele dezvoltării unei vii- nu pot exercita un vot acum, trebuie cumva
reprezentați atunci când miza o reprezintă
toare destinații ecoturistice în această zonă.
nivelul de venituri și calitatea vieții lor.
Un parteneriat între asociațiile care promovează și implementează activități ecoturis- Asumarea explicită în strategiile locale a
tice în zonă și primăriile comunelor Moieciu și modelului de Ecoturism, face mai ușoară
Fundata este foarte important, această zonă inclusiv accesarea de fonduri UE, atât pe axele
având un caracter unitar și făcând parte din vii- dedicate Turismului ca atare, cât și pe cele
conexe.
toare destinație de ecoturism.
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3. RESURSE NATURALE ȘI CULTURALE
Resursele naturale şi culturale sunt atracțiile proArii protejate
dusului ecoturistic. Zona Moieciu de Sus -Șirnea
Fundata are un capital natural și cultural care
În zona Moieciu și Fundata se suprapun parțial
poate susține foarte bine dezvoltarea ecoturisurmătoarele arii naturale protejate:
mului în această zona.
Principalele resurse sunt grupate astfel:
1. naturale sau de mediu: ariile protejate din
apropiere, respectiv Parcul Natural Bucegi, Parcul Național Piatra Craiului. Aria protejată Natura
2000 – Leoata, formațiuni geologice – exocarst,
endocarst, relief tectonic, zona de travertin, Lacul fără Fund, Rezervația Naturală Peștera Uluce,
Rezervația locală “La Chișătoare”.
2. comunitare: zona este binecunoscută ca Satele
Brănene. Există asociații locale, antreprenori locali
și produse locale – brânza de Bran etc.
3. de patrimoniu sau istorice, inclusiv culturale:
în zonă au fost identificați meșteri și artiști locali,
case tradiționale.
4. de recreere în aer liber: Tree Park Adventure în
Fundățica, închiriat biciclete, trasee de drumeție,
Arena biatlon Cheile Grădiștei 2, pârtie de schi la
Cheile Grădiștei.
5. servicii turistice: pensiuni, tururi, închiriere
biciclete, turism ecvestru (căruțe, sănii – ocazional), stâne tradiționale.
6. evenimente speciale: EcoMarathon Moieciu
de Sus – competiție sportivă organizată anual cu
aproximativ 1500 de participanți la linia de start.
www.ecomarathon.ro
7. informare/ interpretare – activitățile proiectului și traseele turistice actuale. La acestea se
adaugă partea de informare a parcurilor, în special Parcul Natural Bucegi, plus un panou pentru
SCI Leaota (Fundația Carpathia). Hârțile Zenith –
în format tipărit, Muzeul Etnografic Șirnea, Festivaluri și evenimente – Focul lui Sumedru, Nedeea
Munților.
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1. de interes național: Parcul Natural Bucegi,
Parcul Național Piatra Craiului, Rezervația
Naturala Peștera Uluce;
2. de interes internațional, respectiv situri
Natura 2000: ROSCI0013 Bucegi (suprapus
peste Parcul Natural Bucegi), ROSCI0102
Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului (suprapus
peste Parcul Național Piatra Craiului).
3. de interes local: Rezervația Bio-geologică La
Chișătoare.
Parcul Natural Piatra Craiului

Parcul Natural Bucegi

4. STABILIREA SCOPURILOR ȘI OBIECTIVELOR
Misiune: Dezvoltarea unei viitoare destinații turistice pe principii ecoturistice
în zona Moieciu de Sus – Fundata, ca alternativă de dezvoltare durabilă a zonei.
Scopul #1: Stimularea unei dezvoltări turistice du- Destinația Moieciu de Sus – Șirnea - Fundata oferă
turiștilor posibilitatea de a petrece timpul liber
rabile pentru zona Moieciu de Sus - Fundata
descoperind natura și tradițiile specifice zonei
prin plimbări, fie la pas, sau în alergare pe traseele
Obiective:
•Formarea unor servicii cu specific ecoturistic (ca- din Moieciu de Sus - Fundata - Șirnea, sau în zona
Fundata și Șirnea, cu bicicleta, sau iarna, pe schizare și pachete turistice);
• Identificarea zonelor cu valoare unică de con- uri.
De asemenea, turiștii pot să experimenteze sălbăservare;
• Atragerea unui număr mai mare de turiști, din- ticia munților Bucegi și Piatra Craiului pe traseele
tre cei care vin în zonă, către activități cu specific montane existente.
ecoturistic;
Publicul țintă al acestei destinații este format din
• Realizarea unei infrastructuri de vizitare.
turiștii din România, care preferă drumețiile sau
plimbările mai puțin active, ușoare, dar și turiștii
Scop #2: Încurajarea implicării comunității
din afara României.
Obiective:
• Înființarea unor asociații locale care să se implice în dezvoltarea destinației ecoturistice;
• Creșterea oportunităților pentru investitorii locali.
Zona oferă o bogată gamă de servicii și atracții
care sunt dezvoltate mai jos specific pentru fiecare sat, având un caracter unitar prin faptul că
sunt sate de munte incluse în bazinul superior al
râului Turcu, făcând parte și din binecunoscutele
„Sate Brănene”.
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Se recomandă ca în fiecare sat să se dezvolte/
implementeze activități ale căror rezultat
contribuie la dezvoltarea viitoarei destinații
ecoturistice și să ofere o experiență turistică
unică pentru fiecare vizitator:
1. Dezvoltarea unui cadru conceptual pentru
dezvoltarea ecoturismului în zonă;
2. Dezvoltarea serviciilor de ecoturism prin
dezvoltarea de pachete de ecoturism care să
fie preluate de tur operatorii care desfășoară
activități în zonă, includerea meșterilor locali
în aceste pachete de ecoturism astfel încât
pachetele să aducă informații și experiențe
unice legate de caracterul tradițional al zonei.
Pe lângă dezvoltarea pachetelor de ecoturism
se recomandă a se lucra cu pensiunile din zonă,
astfel încât acestea să poată să fie evaluate și
certificate conform sistemului de certificare EcoRomânia;
3. Dezvoltarea unei rețele de trasee de drumeție,
de bicicletă, educaționale, care să includă cât mai
multe informații legate de bogăția culturală și
naturală, iar pentru fiecare traseu să se identifice
o zonă de “apogeu” care să atragă turiștii. Toate
aceste trasee și panouri trebuie realizate într-un
format unitar prin dezvoltarea unui brand și logo
de promovare și prin păstrarea unui caracter
unitar;
4. Crearea asociațiilor locale de ecoturism care
să promoveze și să contribuie la dezvoltarea
destinației ecoturistice;
5. Realizarea materialelor de informare și
interpretare a zonei destinate turiștilor (realizarea
unei strategii de interpretare), pensiunilor,
meșterilor locali și promovarea și distribuirea
acestora prin participarea la diferite evenimente
și târguri de turism;
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6. Centrul fiecărui sat să devină un loc cu explicații
generale și integrate; de asemenea, să fie folosit
în mod activ (de aici turiștii să culeagă informații,
să joace rol atât de informare dar și de educarea
a turiștilor);
7. Să se identifice persoane care pot să ofere
ghidaj pe diferite teme și activități în zona (având
la baza interpretarea informațiilor existente
despre valorile naturale, culturale și economice
ale zonei);
8. Să se urmărească schimbarea obiceiului
turiștilor de a folosi mașina în interiorul
localităților, astfel încât turiștii care vizitează
zona să fie încurajați să folosească mijloace de
transport alternative;
9. Să se pună la dispoziția turiștilor posibilitatea de
a folosi/ închiria mijloace de transport alternative
(un autobuz local, închiriat biciclete, căruțe care
să circule la un anumit interval orar, etc.);
10. Să se asigure siguranța turiștilor și mobilitatea
lor (găsirea unor rute alternative, gen promenadă,
construire de trotuare, limitarea vitezei în
interiorul satelor, adaptarea șoselei astfel încât
să fie accesibilă atât mașinilor cât și turiștilor –
conceptul de “shared space”);
11. Posibilitatea implicării turiștilor în anumite
activități care să stimuleze schimbarea
mentalităților, prin educarea spre un
comportament „ecological friendly” (exemplu de
activități: concursul mamelor cu copii – concurs
de cărucioare, concursuri pentru familii (echipe)
cu bicicletele, Run- Brunch, etc.);
12. Să se realizeze calendarul evenimentelor
pentru toată zona cu includerea tuturor
evenimentelor din fiecare sat.

5. DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN SATUL MOIECIU DE SUS
Obiectiv general: Micșorarea sezonalității și 7. Conectarea activităților cu accesarea traseecreșterea duratei sejurului prin utilizarea unui lor din Parcul Natural Bucegi.
segment de piață adecvat, în special familiile. 8. Integrarea ofertei existente și market-area ca
posibilități de petrecere a timpului și creșterea
profitului la nivelul comunităților.
Obiective specifice:
1. Drumul Valea Băngăleasa și Drumul Valea 9. Identificarea serviciilor de cazare și alimenPopii din Moieciu de Sus să devină un drum tație care întrunesc un standard administrativ
turistic preponderent, cu dezvoltarea unor bun și certificarea acestora conform criteriilor
puncte de atracție pe parcursul acestor văi, ex- de certificare ECO-România.
emplu: Muzeul Fotografic, Centrul de Educație 10. Interpretare și informare, inclusiv realizarea calendarului local de evenimente.
CEM, ateliere meșteșugărești etc.
11. Creare unei asociații locale care sa susțină
2. Diversificarea transportului și creșterea siguranței transportului nemotorizat, inclusiv și să se implice în dezvoltarea ecoturismului în
prin identificarea și realizarea unui traseu de zonă.
promenadă, în paralele cu drumul din centru.
3. Creșterea unei rețele locale de atracții cu
legătură la drumurile principale (legat de
punctul 1).
4. Crearea unui centru al satului multifuncțional, inclusiv turistic.
5. Realizarea unor trasee de drumeție și plimbări în zonă.
6. Interpretarea peisajului, cel mai spectaculos
peisaj la înălțime din România.
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6. DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN SATELE FUNDATA ȘI
FUNDĂȚICA

7.DEZVOLTAREA TURISMULUI
ÎN SATUL ȘIRNEA

Obiectiv general:
Dezvoltarea de produse cu specific ecoturistic
care să ducă la micșorarea sezonalității și
creșterea duratei sejurului prin utilizarea
unui segment de piață adecvat, în special
familiile active, care caută să îți petreacă
vacanțele într-o zona liniștită.

Obiective specifice:
1. Dezvoltarea și promovarea activităților și produselor de turism caracteristice satului Șirnea, sat
care poate fi promovat ca satul cel mai aproape
de munte, sat/ comoară ascuns la înălțime, cu
o caracteristică arhitecturală care păstrează
specificul satelor de munte de acum 200 de ani.
2. Dezvoltarea rețelei de trasee de drumeție,
mountainbike, schi fond.
3. Promovarea acestui sat ca poartă de intrare în
Parcul Național Piatra Craiului.
4. Dezvoltarea activităților care să ofere posibilitatea turiștilor de a se bucura de spectacolul
satelor la înălțime (adaptate în funcție de sezon
– vara - plimbat cu bicicleta, drumeție; iarna –
plimbat cu sania, schi de tură, snow-shoes, schi
fond).
5. Promovarea unei legături între Masivul Bucegi
și Masivul Piatra Craiului (coridoare de trecere
folosind potecile existente).
6. Crearea unui „centru al satului” multifuncțional,
inclusiv turistic.

Obiective specifice:
1. Dezvoltarea rețelei de trasee de drumeție,
mountainbike, schi fond.
2. Crearea unui „centru al satului” multifuncțional, inclusiv turistic.
3. Realizarea, marcarea si interpretarea vechiului „Drum al Branului” (Rucăr-Bran) ca
potecă distinctă de drumeție. Dezvoltarea
rețelei de trasee de drumeție, mountainbike,
schi fond.
4. Realizarea unei legături între Moieciu
de Sus și Fundata pentru traseele de
mountainbike.

8. PROPUNERE ZONARE ACTIVITĂȚI TURISTICE ÎN ZONA
FUNDATA - MOIECIU
Noțiunea de “zonă” din punct
de vedere al recreării și turismului se poate înțelege într-o
accepțiune foarte largă: ea nu
trebuie să acopere o suprafață
compactă (exemplu: rețeaua
de trasee a unei destinații), ci
să identifice tipul de management al vizitatorilor din zonă și
activitățile prioritare.
Această zonare este un rezultat
al suprapunerii principalelor
activități turistice identificate,
cu tipurile de activități și de
experiențe de vizitare posibile
pentru vizitatori. Prezentăm în
continuare principalele zone
identificate:
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Zona de promenadă sau zona
activă de drumeție
Activități prioritare de dezvoltare:

- Activități de drumeții ușoare
- Marcarea traseelor și realizarea de
infrastructură ușoară (panouri interpretative
cu infor-mații despre principalele atracții)
- Dezvoltarea activităților specifice care
să susțină acest tip de activitate turistică:
identificarea unor atracții, puncte de
belvedere și promovarea acestora

Localizare/ Mențiuni speciale:

Se recomandă completarea rețelei deja
existente cu trasee de drumeție pentru
satele Cheia, Moieciu de Jos, Măgura,
Peștera.
Traseele dezvoltate de CEM:
• T1 Hoinăreala prin Șirnea;
• T2 Haihui prin Fundata;
• T3 Plimbare prin Andole;
• T4 Hoinăreala prin Fundățica;
• T5 Lacul Fără Fund;
• T6 Prin hotar la Șleaul Mândrului;
• T7 La pas prin Vama Giuvala;
• T8 Pe culmea Bisericuței;
• T9 La Amfiteatru.

In toate satele și împrejurimi. Dezvoltate până
în momentul de față trasee de drumeție de
către CEM în satele Moieciu de Sus, Fundata,
Fundățica, Șirnea.
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Zona Activă destinată familiilor

Activități prioritare de dezvoltare:

Activități prioritare de dezvoltare:

- Dezvoltarea de infrastructură specifică pentru
activități de cicloturism, trotuare sau zona de
plimbare cu piciorul sau cu căruciorul;

- Promovarea acestora și informarea turiștilor
în ceea ce privește gradul de dificultate și alte
informații importante necesare parcurgerii
acestora.

- Activități turistice care creează familiilor (de
la copii până la bătrâni) experiențe plăcute,
desfășurate într-un mediu sigur;

- Oferirea turiștilor a unei alternative de a
se plimba astfel încât să nu mai fie nevoiți
să folosească șoseaua – posibilitatea de
amenajare a unei zone de promenadă de
exemplu pe Valea Popii, Valea Băngăleasa –
sat Moieciu de Sus, în apropierea școlii în sat
Fundata.
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Zona de trekking a traseelor turistice montane
existente în Piatra Craiului și Bucegi

- Marcarea și întreținerea traseelor montane
existente.

- Instruirea unor ghizi locali care să poată însoți
grupuri de turiști pe aceste trasee montane.

Localizare/ Mențiuni speciale:

Traseele montane din Piatra Craiului, Bucegi,
Leaota și traseele de legătura între aceste
masive.
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Zona de educație ecologică
Activități prioritare de dezvoltare:

Zona de performanță și
anduranță sportivă

- Crearea unei infrastructuri turistice cu scop
educativ pentru o dezvoltare durabilă (integrarea
mediu-social-economic): trasee educative pe
diferite teme.
- Întreținerea acestora și promovarea lor.
- Crearea de parteneriate cu școlile și crearea unor
cluburi de elevi care să fie implicate, de la partea
de dezvoltare a conceptului și apoi la întreținerea și
promovarea acestora.

Activități prioritare de dezvoltare:

Localizare/ Mențiuni speciale:

Localizare/ Mențiuni speciale:

Posibile zone: Sbârcioara, Dealul Bisericuței,
Pădure Fundata, Pădurea Magistratului, Pădure
Băngăleasa
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- Crearea unei zone destinată în special practicării
sporturilor.
- Dezvoltarea unor trasee dedicate pentru MTB,
schi fond.
- Promovarea sportului și crearea de evenimente
sportive care să îi atragă în zonă pe cei pasionați de
sport, natură și care doresc păstrarea acestor valori
naturale și culturale.
- MTB, Tree Park Fundățica;
- Schi fond Giuvala - propunere;
- Schi fond Șirnea – propunere;
- Biathlon Cheile Grădiștei – 2;
- Părtie Schi – Cheile Grădiștei;
- EcoMarathon
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Zona de belvedere
Activități prioritare de dezvoltare:

- Amenajarea punctelor de belvedere și promovarea acestora, astfel încât toți turiștii să își
dorească să ajungă acolo.
- Integrarea acestora în traseele de drumeție sau
treking.

Localizare/ Mențiuni speciale:

Posibile zone: Casa Inspectorului Tișcă – Moieciu
de Sus, Amfiteatru , Școala Fundata, Șirnea - Piatra
Craiului, Șirnea – Ciocanu, Bisericuță Moieciu de
Sus, Drumul Carului, Măgura, Peștera
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Zona arhitectural - etnografică
Activități prioritare de dezvoltare:

- activități de punere în valoare a vechiului
drum istoric de graniță între Transilvania și Țara
Românească;
- activități de recondiționare a arhitecturii tradiționale din aceste sate. Punerea în valoare a
acestor obiective. Dezvoltarea unor ateliere de
arte și meserii tradiționale locale unde turiștii pot
experimenta/practica și ei.
- Promovarea caselor tradiționale existente.
- Realizarea unei rezervații arhitecturale.

Localizare/ Mențiuni speciale:

Posibile zone: Fundățica, Padina Lungă, Șirnea,
Drumul vechi al Branului.
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Zona geomorfologică
Activități prioritare de dezvoltare:

- Menținerea acestor zone în extravilan.

Localizare/ Mențiuni speciale:
- Inclusiv peisajul geotectonic.
- Interzisă distrugerea acestor zone (marcate
pe hartă)
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Infrastructură pentru informare
și educare, centre de vizitare
Activități prioritare de dezvoltare:

- Implicarea în activități cu scopul de a crește nivelul de informare şi educare al vizitatorilor.
- Realizarea de centre de vizitare, puncte de
informare, amplasarea de panouri informative.

Localizare/ Mențiuni speciale:

Posibile punctele de informare/panouri informative, muzee sau ateliere cu tematică specifică.
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Arii protejate
Activități prioritare de dezvoltare:

- Respectarea prevederilor din planurile de
management al acestor arii naturale protejate

Localizare/ Mențiuni speciale:

De interes local, național, internațional
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Centrul de Ecologie Montană (CEM), în parteneriat
cu Primăria Fundata, implementează, în perioada,
martie 2015-aprilie 2016 proiectul “Conservarea
peisajului agro- pastoral și a biodiversității în zona
Fundata-Moieciu de Sus”, finanțat prin granturile
SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în Romania, componenta Dezvoltare Durabilă.
/PeisajeAgroPastorale
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