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ACRONIME
• AER
Asociaţia de Ecoturism din România
• AFE
Asociaţia Fundata Ecoturistică
• AFCN Administrația Fondului Cultural Național
• AME
Asociaţia Măgura Ecoturistică
• ANTREC Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi
Cultural
• APS
Asociaţia ProSirnea
• APL
Administraţia Publică Locală
• ARC
Asociaţia Rural Culturală Moieciu de Sus
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

BMF
Asociația Bran Moieciu Fundata
CEM
Fundaţia Centru de Ecologie Montană
PC
Poarta Carpaţilor
POIM Programul Operational Infrastructura Mare
POCA	Programul Operaţional Capacitate Administrativă
PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
PNB
Parcul Natural Bucegi
PNPC Parcul Naţional Piatra Craiului
UMD
Unitatea de Management a Destinaţiei
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CONTEXT
LOCALIZARE DESTINAŢIE ECOTURISTICĂ

POARTA CARPAŢILOR
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Acest document a fost realizat prin proiectul „EcoDestinația
Fundata-Moieciu de Sus”, derulat de către Fundația
Centrul de Ecologie Montană.
Stategia elaborată în anul 2017 pune bazele dezvoltării durabile prin intermediul ecoturismului, astfel dorinţa
noastră este ca zona Poarta Carpaţilor să devină o viitoare destinaţie ecoturistică. Poarta Carpaţilor este zona
care cuprinde Fundata, Fundăţica, Şirnea, Moieciu de Sus, Moieciu de Jos, Măgura, Pestera, Şimon.

ECOTURISMUL
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 moştenirii culturale
• utilizarea serviciilor locale (cazare, masă, ghizi, transport, artă populară,
agrement, etc)
• înţelegerea 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 aşteptări realiste ale clientului în special prin
realizarea unui marketing corect.

Strategia de dezvoltare a ecoturismului în zona Poarta Capaţilor este un
instrument care pune bazele dezvoltării unei viitoare destinații ecoturistice
în zona Moieciu de Sus – Moieciu de Jos – Măgura – Peştera – Fundata –
Fundățica – Șirnea - Drumul Carului - Cheia, prin schițarea principalelelor
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.					
		
De asemenea recomandările referitoare la realizarea traseelor turistice și
interpretarea informațiilor va direcţiona tipul potrivit de vizitator către zona
potrivită, creând cele mai bune oportunităţi pentru îndeplinirea experienţei
imaginată de vizitator, de a petrece timpul liber în natură, producând un
impact negativ minim asupra naturii şi comunităţilor locale şi creând cele
mai bune şanse pentru dezvoltarea afacerilor locale ecologice din sfera
turismului.
				
Pentru a contribui la dezvoltarea ecoturismului într-un mod unitar la
nivel naţional, am considerat oportună adaptarea strategiei naţionale
de ecoturism a României la nevoile locale şi transpunerea principalelor
domenii de acţiune în activităţi specifice viitoarei ecodestinaţii Poarta
Carpaţilor.
Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
• multe pensiuni
• existenţa ariilor protejate (PNPC, PNB,
Leaota)
• peisaj extraordinar de frumos
• existența rețelei traseelor pentru drumeție
marcate și promovate
• trasee de plimbare existente:
T1 Hoinăreală prin Șirnea, T2 Hoinăreală
prin Fundata, T3 Plimbare prin Andole, T4
Hoinăreală 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
• existența a 9 pensiuni certificate
• 1 tur certificat ecoturistic
• existenţa unui punct de informare în Bran
• listă cu meșteri identificaţi
• zonă cunoscută pentru producţia de
brânzeturi (vezi legenda Branului)
• Organizarea unor evenimente locale cu
caracter ecoturistic

OPORTUNITĂŢI
• a
 sociaţiile de ecoturism existente în cele
două/trei comune:
Asociația Rural-Culturală Moieciu de Sus,
Asociația Fundata Ecoturistică, Asociația
de Ecoturism Măgura, Asociația ProȘirnea,
Grupul de Inițiativă pentru Ecoturism Șimon,
Parteneriatul între comunele Bran - Moieciu
- Fundata
• zona este foarte cunoscută
• număr mare de turişti care vizitează zona
(Castelul Bran are cca 900.000 vizitatori/an)
• potenţial de dezvoltare a unor trasee
ecvestre
• existenţa GAL Transcarpatica care este
compus din cele 3 UAT-uri Bran, Moieciu și
Fundata
• fonduri disponibile pentru dezvoltarea de
abilităţi în rândul producătorilor
• posibilitatea de adaptare a unor trasee
special amenajate pentru persoane cu
dizabilități
• diversificarea ofertelor de produse locale, în
special brânzeturi
• posibilitatea de asociere şi în restul
satelor (Peștera, Moieciu de Jos)
6 | www.poartacarpatilor.ro

PUNCTE SLABE
• lipsa unui sistem de canalizare, apă potabilă, şi de
evacuare a deşeurilor selectivă
• lipsa unor locuri de campare
• nu există personal la punctul de informare
• lipsa închiriere biciclete
• lipsa pârtiilor de schi fond
• lipsa trasee/servicii ecvestre
• lipsa unor ghizi turistici și ghizi locali
• producătorii nu sunt pregătiţi să lucreze cu turiştii
• drumuri principale înguste pe care autoturismele merg
cu viteză foarte mare
• lipsa unei infrastructuri/servicii adaptate persoanelor
cu dizabilități
• lipsa unor restaurante sau spaţii/cabane/ unde poţi lua
masa în satele Fundata, Şirnea, Peştera, Măgura
• lipsa unor produse locale (alimentare şi nonalimentare)
certificate
• lipsa unui magazin cu produse locale
• lipsa unui plan de cercetare integrat
• lipsa unor programe de educaţie în domeniul
ecoturismului şi conservării naturii la nivel local
• utilizarea cu un randament foarte scăzut a fondurilor
disponibile (naţionale şi europene)
• lipsa „space-sharing”

AMENINȚĂRI
• reticenţa la asociere a localnicilor
• turismul de masă, turism de scurtă durată, turism axat pe
serviciul de cazare și masă
• abandonul prelucrarii fânețelor și implicit a peisajului
tradițional agro-pastoral
• abandonul arhitecturii
• depopularea satelor
• îmbătrânirea populaţiei
• lipsa unui plan de adaptare a ecosistemelor şi populaţiei
la schimbările climatice
• abandonul și implicit dispariţia meşteşugurilor
• schimbările din viaţa satului care nu mai permite sa existe
o comunitate unită, social activă
• proiectele locale de dezvoltare care nu sunt în
concordanţa cu principiile de dezvoltare durabilă
• turismul la negru
• corupţia locală
• multe gunoaie pe albiile râurilor şi în apropierea
localităţilor
• creşterea riscului de inundare provocat de administrarea
nesustenabilă a fondului forestier
• tânăra generaţie nu este implicată în activităţile
comunităţii, şi nu mai simte legătura cu satul

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților

VALORI CULTURALE
ARHITECTURA
TRADIȚIONALĂ
Arhitectura deosebită a caselor din zonă,
unele dintre ele încă în stare foarte bună
sau cu potențial mare de a fi recondiționate și incluse într-un muzeu în aer liber.

TRADIȚII ȘI OBICEIURI
STRĂVECHI ÎN STRÂNSĂ
LEGĂTURĂ CU OCUPAȚIILE
LOCALNICILOR
Colindatul, Crăciunul,
Măsura Laptelui
Nedeea Munţilor
Răvăşitul oilor
Focul lui Sumedru

FOLCLORUL POPULAR,
LEGENDE ȘI POVEȘTI

MUZEUL ETNOGRAFIC NICOLAE
FRUNTEȘ

OBIECTIVE ISTORICE

MESTEŞUGARI

Vechea graniță dintre Ţara Românească şi
Imperiul Austro-Ungar,
Vama Giuvala
Castelul Bran
Vama Branului

Localizare: Șirnea

PEISAJUL AGRO-PASTORAL

MUZEUL FAMILIEI STOIAN
Localizare: Fundata

MUZEUL PORT POPULAR
Localizare: Măgura

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților

FÂNEŢE CU VALOARE
RIDICATĂ DE CONSERVARE
www.cem.ro | 7

VALORI NATURALE
• PARCUL NATURAL BUCEGI
(include şi situl Natura 2000 ROSCI0013
Bucegi)
• PARCUL NAȚIONAL PIATRA CRAIULUI
(include şi situl Natura 2000 ROSCI0194
Piatra Craiului)
• REZERVAȚIA NATURALĂ PEȘTERA ULUCE
• SITUL NATURA 2000 ROSCI0102 LEAOTA
• REZERVAȚIA BIO-GEOLOGICĂ LA
CHIȘĂTOARE.
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•
•
•
•

CHEILE ZĂRNEŞTILOR
CHEILE GRĂDIŞTEI
LACUL FĂRĂ FUND
PEISAJUL „GÂLMELE CALCAROASE DIN
FUNDATA”
• MEANDRELE DIN VALEA ZBÂRCIOAREI
• PUNCTUL FOSILIFER ȘAUA STRUNGA
• PUNCTUL FOSILIFER FUNDATA

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților

INFRASTRUCTURA ŞI SERVICII
ECOTURISTICE EXISTENTE

• 100 KM TRASEE DE
DRUMEŢIE CU INFORMAŢII
• APROXIMATIV 300 KM
TRASEE MONTANE
• 8 PENSIUNI
ECOCERTIFICATE
• PESTE 50 PENSIUNI MICI
• CENTRU DE INFORMARE
TURISTICĂ BRAN
• INFOCHIOŞCURI ÎN MOIECIU
DE JOS, FUNDATA ŞI BRAN
• 1 TUR DE BICICLETE
ECOCERTIFICAT
• CENTRE DE ÎNCHIRIAT
ECHIPAMENT SPORTIV
(BICICLETE, SCHI ALPIN,
SCHI FOND)
Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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ZONARE
PROPUNERE ZONARE ACTIVITĂȚI TURISTICE ÎN DESTINAŢIA POARTA CARPAŢILOR
Noțiunea de “zonă” din punct de vedere
al recreerii 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 limitărilor
principalelor activități turistice identificate cu
tipurile de activități și de experiențe de vizitare
posibile pentru vizitatori. Prezentăm mai jos
principalele zone identificate:
DENUMIRE ZONĂ

ACTIVITĂȚI PRIORITARE DE DEZVOLTARE

LOCALIZARE/ MENȚIUNI SPECIALE

Zona activă de
drumeție

Activități de drumeții ușoare.
Marcarea traseelor și realizarea de infrastructură
ușoară (panouri intrepretative cu informații despre
principalele atracții).
Dezvoltarea activități specifice care să susțină
acest tip de activitate turistică: identificarea unor
atracții, unor puncte de belvedere și promovarea
acestora.

În toate satele și împrejurimi. Până în momentul de față au fost dezvoltate, de către CEM,
trasee de drumeție în satele Moieciu de Sus,
Fundata, Fundațica, Șirnea. Se recomandă
completarea rețelei deja existente cu trasee
de drumeție pentru satele Cheia, Moieciu de
Jos, Măgura, Peștera. Traseele dezvoltate de
CEM: Șirnea
Fundata Drum Nou, Moieciu-Andole-Fundata,
Promenada Centru Fundata, Fundata-Lacul fără
Fund-Fundățica, Moieciu-La Mândru-Fundata,
Fundata-Șirnea-Vama Veche, Moieciu-Bisericuța-Pleasa, Moieciu-Andole-Amfiteatru

2

Zona activă destinată familiilor
(părinți și copii,
bunici, persoane
în vârstă, eventual
persoane cu nevoi
speciale)

Activități turistice care creeaza familiilor (de la copii
pâna la bătrâni) experiențe plăcute, desfășurate
într-un mediu sigur.
Dezvoltarea de infrastructură specifică pentru activități de cicloturism, trotuare sau zona de plimbare
cu piciorul sau cu căruciorul.
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 satul Fundata.

Posibilitatea de amenajare a unei zone de
promenadă de exemplu pe Valea Popii, Valea
Băngăleasa, sat Moieciu de Sus, în apropierea
școlii în satul Fundata, Şirnea - în centrul satului, Moieciu de Jos, posibile zone şi Măgura.

3

Zone de
belvedere

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

Casa Inspectorului Tișcă – Moieciu de Sus,
Amfiteatru, Școala Fundata, Sirnea - Piatra
Craiului, Șirnea – Ciocanu, Bisericuța Moieciu
de Sus, Drumul Carului, Măgura, Peștera,
Moieciu de Sus.

4

Zona de treking pe
traseelor turistice
montane existente
în Piatra Craiului
și Bucegi

Posibilitatea de amenajare a unei zone de promenadă de exemplu pe Valea Popii, Valea Băngăleasa
– sat Moieciu de Sus, în apropierea școlii în satul
Fundata.

Traseele montane din Piatra Craiului, Bucegi,
Leaota și traseele de legătura între aceste
masive.

1
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ZONARE
Zone de educație
ecologică

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.

Posibile zone: Zbârcioara,, Dealul Bisericuței,
Pădurea Fundata, Padurea Magistratului,
Padure Bangaleasa, Valea Livezii, Valea cu
Calea, Valea Pescarului, Dealul Măgurii, Poiana
Frumoasă - Peştera, Şimon Muchia lui Balaban

Zona de
perfomanță și
anduranță –
sportivă

Respectarea regulamentului ariilor protejate în
cazul în care activităţile se suprapun peste aceste
teritorii.
Respectarea regulamentului de concurs.
Respectarea capacităţii de suport a capitalului natural, astfel încât activităţile să nu afecteze mediul.
Elaborarea unor regulamente de desfăşurare a
activităţilor sportive astfel încât să nu se afecteze
caracterul ecoturistic al acţiunii şi zonei.

MTB, Tree Park Fundățica
Ski fond Giuvala - propunere
Ski fond Șirnea – propunere
Biathlon Cheile Grădiștei – 2
Părtie Ski – Cheile Grădiștei
EcoMarathon

7

Zona arhitectural
etnografică

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.

Posibile zone: Fundățica, Padina Lungă, Șirnea,
Drumul vechi al Branului, Peştera, Măgura,
Şimon.

8

Zona
geomorfologică

Menținerea acestor zone în extravilan.
Inclusiv peisajul geotectonic. Interzicerea distrugerii acestora.

Vezi hartă.

9

Infrastructura
pentru informare
şi educare –
centre de vizitare,
puncte de
informare, puncte
de vizitare

Activități cu scopul de a creştere nivelul de informare şi educaţie al vizitatorilor.
Realizarea de centre de vizitare, puncte de vizitare
tematice, puncte de informare, amplasarea de
panouri informative.

Posibile punctele de informare/panouri
informative.
Muzee sau atelierele cu tematica specifică.

10

Arii protejate

Respectarea prevederilor din planurile de management ale acestor arii naturale protejate.

Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul Natural
Bucegi, Situl Natura 2000 Leaota

11

Zonă de
aglomerare
turistică

Respectarea planurilor zonale şi locale de
urbanism. Evitarea supraaglomerării. Păstarea caracterului tradiţional al satelor montane brănene.
Se recomandă a se respecta ghidul de construire
în zonă dezvoltat de ordinul arhitecţilor şi de Parcul
Naţional Piatra Craiului.

Toate zonele din interiorul satelor.

5

6
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MISIUNE: DEZVOLTAREA UNEI VIITOARE DESTINAȚII TURISTICE
PE PRINCIPII ECOTURISTICE ÎN ZONA POARTA CARPAŢILOR, CA
ALTERNATIVĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ZONEI.
Perioada: 2017- 2022

Şirnea

Moieciu de Moieciu de
Sus
Jos

Măgura

Fundăţica

Peștera

Fundata

Şimon

SCOPUL 1

SCOPUL 2

STIMULTAREA UNEI DEZVOLTĂRI
TURISTICE DURABILE PENTRU POARTA
CARPAŢILOR

ÎNCURAJAREA IMPLICĂRII
COMUNITĂŢII ÎN PROIECTE ȘI
ACȚIUNI

OBIECTIVE:
• Formarea unor servicii cu specific ecoturistic
(cazare, pachete turistice şi ghizi) în vederea
creşterii calităţii serviciilor.
• Identificarea zonelor cu valoare unică de
conservare.
• Atragerea unui număr mai mare de turişti,
din turiștii care vin în zonă către activități cu
specific ecoturistic.
• Realizarea unei infrastructuri de vizitare.
• Deschiderea unui nou segment de piaţă
pentru serviciile ecoturistice din zonă.

OBIECTIVE:
• Înființarea unor asociații locale care să
se implice în dezvoltarea destinației
ecoturistice.
• Creşterea oportunităţilor pentru investitorii
locali.
• Crearea unui parteneriat între domeniul
ONG și primării.

DOMENII
Domeniul A.
Domeniul B.
Domeniul C.
Domeniul D.
Domeniul E.
Domeniul F.
Domeniul G.
Domeniul H:

Cadrul instituţional şi asociativ
Dezvoltarea infrastructurii ecoturistice şi amenajarea teritoriului
Educaţie și conştientizare
Dezvoltarea resurselor umane
Dezvoltarea afacerilor și dezvoltare locală
Conservarea și protejarea naturii
Marketing și promovare
Managementul Destinaţiei Poarta Carpaţilor

12 | www.poartacarpatilor.ro

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților

A
DOMENIUL

CADRUL
INSTITUŢIONAL ŞI
ASOCIATIV

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților

www.cem.ro | 13

A

CADRUL
INSTITUŢIONAL ŞI
ASOCIATIV

Obiectivul nr. A.1: Crearea cadrului de cooperare
pentru creşterea numărului de parteneriate
funcţionale la nivelul ecodestinaţiei

ACȚIUNE CADRU A1.1
Dezvoltarea/susţinerea asociaţiilor locale de ecoturism
SUBACȚIUNE A1.1.1
Înfiinţarea de noi asociaţii locale care să contribuie la dezvoltarea şi promovarea ecoturismului
ca modalitate de dezvoltare rurală.

REZULTATE URMĂRITE
cel puţin două noi asociaţii înfiinţate

RESPONSABILI
CEM

POSIBILI PARTENERI
operatori în turism, meşterii locali

La nivelul ecodestinaţiei Poarta Carpaţilor se
recomandă să se creeze asociaţii cu profil în
dezvoltarea serviciilor şi produselor ecoturistice,
în special în satele Moieciu de Jos, Peştera.
Acestea pot include atât administraţiile ariilor
naturale protejate, autorităţile publice locale
din cadrul destinaţiilor şi operatori privaţi
care desfăşoară activitate de turism (unităţi
de cazare, restaurante, firme care asigură
transportul turistic, agenţii de turism ș.a.)
Posibil rol al acestor asociaţii:
- să identifice şi să asigure surse de
finanţare ulterioare care să contribuie la
implementarea prezentei strategii
- să încurajeze dialogul dintre sectoarele
public şi privat şi administraţiile parcurilor
naţionale/naturale;
- să implementeze activităţile de promovare
a zonei, inclusiv organizare de evenimente
speciale, excursii de familiarizare, târguri etc.;
- să elaboreze o bază solidă de membri care
să reprezinte toţi principalii actori de la nivel
regional din sectorul ecoturistic.
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A

CADRUL
INSTITUŢIONAL ŞI
ASOCIATIV

Obiectivul nr. A.1: Crearea cadrului de cooperare
pentru creşterea numărului de parteneriate
funcţionale la nivelul ecodestinaţiei

ACȚIUNE CADRU A1.1
Dezvoltarea/susţinerea asociaţiilor locale de ecoturism
SUBACȚIUNE A1.1.2
Susţinerea asociaţiilor locale turistice existente pentru dezvoltarea
(eco)turismului la nivelul zonei

Asociaţiile deja constituie în ecodestinaţia Poarta Carpaţilor se vor implica în implementarea
strategiei de dezvoltare a ecoturismului în zonă.
Se vor organiza evenimente şi promova conceptul de ecoturism şi de asemnea se va participa
la alte evenimente/schimburi de experienţă,
astfel încât să se înţeleagă rolul ecoturismului în
dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale şi să
implementeze acţiunile prevăzute în strategie.
Asociația Rural-Culturală Moieciu de Sus
Asociația Fundata Ecoturistică
Asociația ProȘirnea
Asociația Măgura Ecoturistică

REZULTATE URMĂRITE
• crearea unui mediu favorabil dezvoltării
ecoturismului la nivelul zonei Poarta Carpaţilor
• o mai bună organizare şi coordonare a
acţiunilor realizate de actori de pe plan local
• Vizite în alte destinaţii ecoturistice
• Proiecte de implementare a activităţilor din
strategie

RESPONSABILI
CEM, ARC, AFE, APS, AME

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2021

POSIBILI PARTENERI
Alte ecodestinaţii

ROL PARTENERI
Parteneriate pentru implementarea strategiei de
dezvoltare,
Implementare activităţi specifice din strategie
Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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A

CADRUL
INSTITUŢIONAL ŞI
ASOCIATIV

Obiectivul nr. A.1: Crearea cadrului de cooperare
pentru creşterea numărului de parteneriate
funcţionale la nivelul ecodestinaţiei

ACȚIUNE CADRU A1.1
Dezvoltarea/susţinerea asociaţiilor locale de ecoturism
SUBACȚIUNE A1.1.3
Promovare unitară a ecodestinaţiei Poarta Carpaţilor şi conceptul de comunităţi durabile prin
dezvoltarea ecoturismului prin intermediul asociaţiilor locale

REZULTATE URMĂRITE
Criterii de utilizare a mărcii Poarta Carpaţilor realizate
Materiale de promovare realizate
Participarea la cel puţin un târg naţional sau
internaţional

RESPONSABILI
CEM, ARC, AFE, APS, AME
Creare criterii de folosire a mărcii Poarta
Carpaţilor,
Crere materiale de promovare unitare,
Participare la târguri şi expoziţii
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A

CADRUL
INSTITUŢIONAL ŞI
ASOCIATIV

Obiectivul nr. A.1: Crearea cadrului de cooperare
pentru creşterea numărului de parteneriate
funcţionale la nivelul ecodestinaţiei

ACȚIUNE CADRU A1.2
Înfiinţarea unei reţele ecoturistice integrate alcătuită din asociaţiile înfiinţate şi
alte asociaţii din regiune
SUBACȚIUNE A1.2.1
Identificarea diferiților actori locali şi realizarea platformei de susţinerea a unei dezvoltări
durabile prin ecoturism în zona Poarta Carpaţilor
Identificarea diferiților actori locali, realizarea unui
profil cât mai complet al acestora astfel încât să
se poată realiza o platformă comună bazată pe
nevoile şi potenţialul fiecărei organizaţii. Crearea
unei reţele pentru asociaţiile locale, Parcul Natural Bucegi, PNPC, Primăriile, AER Brașov, agenți
economici locali.
Reţeaua turistică integrată va funcţiona sub forma
unui sistem în care asociaţiile de dezvoltare a
(eco)turismului vor fi interconectate sub forma

REZULTATE URMĂRITE
O bază de date cu toţi actorii din zonă.
Dezvoltarea de retele si coaliţii ale organizaţiilor
neguvernamentale care lucreaza în parteneriat
sub forma unor rețele ecoturistice integrate.
Realizarea reţelei prin intermediul platformelor
on-line.
Întâlniri ale membrilor reţelei cel puţin o dată
pe an.
Informarea în mod curent şi operaţional
privind diferite oportunităţi de dezvoltare a
ecoturismului în România.
Promovarea cetăţeniei active în rândul
membrilor comunităţii prin implicarea
voluntarilor în activităţile proiectului.

RESPONSABILI

unei platforme web. UMD va juca un rol important
în funcţionarea acestei reţele. Această platformă
va servi ca mijloc de comunicare şi schimb de
informaţii între asociaţiile de dezvoltare a (eco)
turismului din destinaţie. De asemenea, ea va
avea un rol puternic de coordonare a activităţilor
referitoare la promovarea destinaţiilor. Pentru
promovarea principiilor ecoturistice şi asigurarea
implementării strategiei se vor organiza evenimente comune, întâlniri anuale ale reţelei.

INDICATORI
Existenţa unei baze de date cu actorii din zonă şi cu
profilul fiecăruia.
Data activării reţelei ecoturistice integrate din Poarta
Carpaţilor.
Numărul de membri din reţea.
Numărul de acţiuni derulate în comun de membrii
reţelei.
Întâlniri organizate anual.

POSIBILI PARTENERI
AER, Asociaţia Locală Bran-Fundata, Primăriile,
Administaţiile ariilor protejate, Asociaţia BranMoieciu-Fundata

CEM, ARC, AFE, APS, AME

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2021

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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A

CADRUL
INSTITUŢIONAL ŞI
ASOCIATIV

Obiectivul nr. A.1: Crearea cadrului de cooperare
pentru creşterea numărului de parteneriate
funcţionale la nivelul ecodestinaţiei

ACȚIUNE CADRU A1.3
Înfiinţarea şi sprijinirea unor grupuri de mici producători locali
SUBACȚIUNE A1.3.1
Valorificarea producătorilor tradiţionali din zonă şi a meştesugarilor locali

INDICATORI
Baza de date funcţională.
Materialele de promovare, inclusiv pagina web
promovează produsele locale.

RESPONSABILI
Asociaţiile locale de ecoturism, CEM

POSIBILI PARTENERI
Mesteşugari locali, primăriile locale, Administraţiile
ariilor protejate.

Identificare producătorilor prin completarea
listei deja existentă pentru toată zona Poarta
Carpaţilor. De asemenea, se recomandă ca
în cazul în care există producători în imediata
vecinătate şi acestia să fie identificaţi/incluşi
în baza de date. Producătorii şi produsele din
zonă vor fi promovate la punctele de informare
turistică din zonă şi împrejurimi, pe pagina web
a destinaţiei şi pe materialele de promovare
specifice zonei.

REZULTATE URMĂRITE
Realizarea unei baze de date cu producătorii.
Materiale de promovare.
Site-ul destinaţiei, panourile informative.
Menționarea în harta locală de ecoturism.
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A

CADRUL
INSTITUŢIONAL ŞI
ASOCIATIV

Obiectivul nr. A.1: Crearea cadrului de cooperare
pentru creşterea numărului de parteneriate
funcţionale la nivelul ecodestinaţiei

ACȚIUNE CADRU A1.3
Înfiinţarea şi sprijinirea unor grupuri de mici producători locali
SUBACȚIUNE A1.3.2
Dezvoltarea/susţinerea producătorilor locali astfel încât aceştia să poată fi incluşi în produsele
locale turistice

Este recomandat ca pentru producătorii locali/
tradiţionali să se organizeze cursuri de dezvoltare
a abilităţilor de a relaţiona cu turiştii (comunicare,
eventual story telling, limba engleză). Cursuri

de cum să îţi faci un plan de afaceri şi cum poți
avea o „afacere” sustenabilă, scriere de proiecte şi
fundraising.

REZULTATE URMĂRITE
Producătorii din zona Poarta Carpaţilor au abilităţile necesare pentru a vinde un produs turistic
şi să îşi dezvolte şi administreze propria afacere.

POSIBILI PARTENERI
Asociaţiile de producători, primăriile, GAL, CEM,
asociaţiile locale

INDICATORI
Producători care au urmat cursurile de
engleză şi comunicare, plan de afaceri,
scriere de proiecte, fundraising

RESPONSABILI
Asociaţiile de producători, primăriile, GAL, CEM,
asociaţiile locale

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2020
Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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A

CADRUL
INSTITUŢIONAL ŞI
ASOCIATIV

Obiectivul nr. A.1: Crearea cadrului de cooperare
pentru creşterea numărului de parteneriate
funcţionale la nivelul ecodestinaţiei

ACȚIUNE CADRU A1.3
Înfiinţarea şi sprijinirea unor grupuri de mici producători locali
SUBACȚIUNE A1.3.3
Crearea unei reţele a producătorilor tradiţionali şi meştesugarilor
Pe plan local, la nivelul comunităţilor
rurale, trebuie încurajată dezvoltarea
unei economii autentice, cu sprijinirea
activităţilor tradiţionale. Comunităţile rurale
pot întâmpina probleme serioase dacă se
bazează numai pe piaţa turistică. Prin urmare,
încurajarea asocierii micilor meşteşugari şi
a producătorilor agricoli în vederea obţinerii
unor produse calitative şi pentru facilitarea
accesului produselor pe piaţă este esenţială.
Se urmăreşte înfiinţarea grupurilor de mici
producători locali, sprijinirea activităţilor
meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale.
De asemenea acestea vor fi promovate în
materialele ecodestinaţiei.

RESPONSABILI
Asociaţiile de producători, primăriile, GAL, CEM,
asociaţiile locale

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
PNDR

POSIBILI PARTENERI
Asociaţiile de producători, primăriile, GAL, CEM,
asociaţiile locale

REZULTATE URMĂRITE
stimularea cooperării între micii producători
locali.
stimularea realizării şi comercializării
produselor locale.
promovarea serviciilor şi produselor
tradiţionale locale.

INDICATORI
Numărul de grupuri de producători înfiinţate;
Numărul de grupuri de producători sprijinite/
numărul de membri;

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022
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A

CADRUL
INSTITUŢIONAL ŞI
ASOCIATIV

Obiectivul nr. A.1: Crearea cadrului de cooperare
pentru creşterea numărului de parteneriate
funcţionale la nivelul ecodestinaţiei

ACȚIUNE CADRU A1.3
Înfiinţarea şi sprijinirea unor grupuri de mici producători locali
SUBACȚIUNE A1.3.3
Crearea unei reţele a producătorilor tradiţionali şi meştesugarilor

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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A

CADRUL
INSTITUŢIONAL ŞI
ASOCIATIV

Obiectivul nr. A.1: Crearea cadrului de cooperare
pentru creşterea numărului de parteneriate
funcţionale la nivelul ecodestinaţiei

ACȚIUNE A1.4
Realizarea de parteneriate cu administatorii ariilor protejate din vecinatate pentru a asigura
conservarea naturii prin intermediul (eco)turismului
Prin realizarea unor legături între ariile protejate
din zonă se creează noi oportunităţi pentru
protecţia acestora şi pentru dezvoltarea
integrată a turismului de o parte și a destinației
Poarta Carpaților, pe de altă parte. În acest
sens realizarea şi menţinerea unor legături de
cooperare sunt utile sau uneori absolut necesare
în cazul Parcului Naţional Piatra Craiului, Parcul
Natural Bucegi, Fundaţia Carpathia (Situl Natura

REZULTATE URMĂRITE
crearea unor parteneriate în domeniul ecoturismului şi protecţiei naturii.

2000 Leaota).
Este importantă integrarea strategiilor acestor arii
protejate de dezvoltarea turismului şi aplicarea
unor direcţii comune astfel încât potenţialul
ecoturistic al zonei să fie dezvoltat, turiştii vor
găsi mai multe modalităţi de a petrece timpul
în zonă, astfel încât perioada de petrecere a
timpului în zonă să fie mai mare, şi comunităţile
să beneficieze de această dezvoltare.

INDICATORI
numărul de parteneriate create;
numărul de proiecte în acest domeniu, în care
sunt implicaţi administratorii ariilor protejate din
vecinătate.

RESPONSABILI
CEM

PERIOADA DE REALIZARE

POSIBILI PARTENERI
APNPC, APNB, Primăriile, ARC

2017-2020
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A

CADRUL
INSTITUŢIONAL ŞI
ASOCIATIV

Obiectivul nr. A.1: Crearea cadrului de cooperare
pentru creşterea numărului de parteneriate
funcţionale la nivelul ecodestinaţiei

SUPRAPUNERE PC CU AP DE INTERES NAŢIONAL

SUPRAPUNERE PC CU ARII PROTEJATE DE INTERES EUROPEAN - NATURA 2000

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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A

CADRUL
INSTITUŢIONAL ŞI
ASOCIATIV

Obiectivul nr. A.2: Creşterea/întărirea capacităţii
administrative a instituţiilor pentru implementarea politicilor
şi programelor de dezvoltare a ecoturismului

ACȚIUNE CADRU A2.1
Întărirea rolului pe care ecoturismul îl joacă în politica locală de turism
În cazul în care se consideră că ecoturismul
este o activitate turistică prioritară la nivel
local, regional şi chiar naţional este necesară
luarea următoarelor măsuri:
1) actualizarea Planului de dezvoltare
durabilă prin includerea capitolului referitor
la ecoturism in planuri.
2) integrarea ecoturismului în planurile de
dezvoltare locală;
3) adoptarea unor reguli stricte pentru
dezvoltarea satelor turistice respectând
principiile ecoturismului

REZULTATE URMĂRITE
- definirea şi clarificarea termenilor care vizează
ecoturismul;
- recunoaşterea oficială a importanţei
ecoturismului;
- dezvoltarea proiectelor de dezvoltare ale
autorităţilor publice locale în concordanţă cu
principiile ecoturismului;
- creşterea importanţei ecoturismului în raport
cu alte forme de turism în cadrul destinaţiilor cu
potenţial ecoturistic.

24 | www.poartacarpatilor.ro

RESPONSABILI
CEM, APL
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2017- 2022
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CADRUL
INSTITUŢIONAL ŞI
ASOCIATIV

Obiectivul nr. A.2: Creşterea/întărirea capacităţii
administrative a instituţiilor pentru implementarea politicilor
şi programelor de dezvoltare a ecoturismului

UNITĂŢI ADMINISTRATIV TERITORIALE ÎN PC ŞI VECINĂTATE
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A

CADRUL
INSTITUŢIONAL ŞI
ASOCIATIV

Obiectivul nr. A.2: Creşterea/întărirea capacităţii
administrative a instituţiilor pentru implementarea politicilor
şi programelor de dezvoltare a ecoturismului

ACȚIUNE CADRU A 2.2
Susţinerea certificării destinaţiei de ecoturism Poarta Carpaţilor
Se recomandă completarea formularului pentru
obţinerea certificării ca destinaţie ecoturistică.
Ecoturismul promovează lanţurile scurte de produs
(se consumă bunuri locale) şi stimulează oferta de
servicii care nu pot fi oferite decât pe plan local: de
la meşteşugărie sau bucătărie experimentală până

REZULTATE URMĂRITE
Destinaţia ecoturistică Poarta Carpaţilor este
certificată de către autorităţile competente şi în
felul acesta contibuie la dezvoltarea durabilă a
zonei.

INDICATORI
Certificat ecoturistic pentru destinaţie

RESPONSABILI

la servicii cu valoare adăugată mai mare (ghidaj,
foto-tur, educaţie, vânzare de echipament specializat şi/sau service la acesta, etc). Cu alte cuvinte,
contribuie la sporirea şi diversificarea pieţei locale
a muncii. Aceasta la rândul său oferă posibilitatea
diversificării ofertei şcolare pe plan local.

PERIOADA DE REALIZARE
2017

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
Fondul ONG, surse proprii

POSIBILI PARTENERI
AL, asociaţiile locale

CEM

SUBACȚIUNE A 2.2.1
Implementarea activităţilor strategice pentru menţinerea certificatului
Ca urmare a obţinerii certificatului este
foarte important să se menţină, completeze
şi diversifice oferta ecoturistică astfel încât
certificarea ecodestinaţiei Poarta Carpaţilor să
asigure dezvoltare durabilă a acestei regiuni. De
asemenea parteneriatul creat trebuie menţinut
şi implicat activ în implementarea strategiei
pentru a face din această zonă o zonă de
referinţa pe piaţa ecoturistică. De asemenea
trebuie ca UMD să verifice şi ducă la îndeplinire
toate recomandările primite cu certificatul
destinaţiei.

REZULTATE URMĂRITE
Continuarea parteneriatului pentru
implementarea strategiei de ecoturism.
Menţinerea serviciilor ecoturistice.

INDICATORI
Activităţi comune ale partenerilor. Protocoale de lucru.
Raport anual al UMD.

RESPONSABILI
UMD, asociaţiile locale

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
Fondul ONG, surse proprii

POSIBILI PARTENERI
APL, asociaţiile locale. Tur Operatori
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B

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

ACȚIUNE CADRU B1.1
Dezvoltarea infrastructurii şi facilităţilor de vizitare şi informare specifice unei ecodetinaţii
În procesul de amenajare a unei ecodestinaţii, ariile
naturale protejate joacă un rol deosebit de important. Având în vedere caracterul fragil al acestora,
dezvoltarea ecoturismului se va face prin realizarea
unor facilităţi minime şi cu perturbarea limitată a
mediului, respectând specificul local şi limitele până
la care se poate interveni la nivelul fiecărui areal în
funcţie de zonarea internă şi de zonarea turistică.
Infrastructura de vizitare şi informare - trebuie să fie
preponderent simplă, cu respectarea necesităţilor
de bază, a minimului de confort şi siguranţă. În
proiectarea infrastructurii trebuie să se ţină cont de

contextul local. (conform strategiei de ecoturism a
României).

REZULTATE URMĂRITE
- realizarea amenajării ecoturistice la
nivelul ariilor protejate majore;
- crearea condiţiilor de dezvoltare a
unei game variate de servicii turistice.
Indicatori de monitorizare

SUBACȚIUNE B1.1.1
Amenajarea unui centru de vizitare pentru ecodestinaţia Poarta Carpaţilor

Conform strategiei de eocturism a Românaii se recomandă ca amenajarea unui
centru de vizitare să fie prevăzut cu săli
de prezentare a diferitelor exponate din
ecodestinaţie, de proiectare de diapozitive şi filme privind zona respectivă, de
desfăşurare a unor activităţi cu caracter
social-cultural etc. Tot aici trebuie organizată gruparea vizitatorilor, contactul
cu ghizii de teren, încasarea taxelor
de vizitare a zonei precum şi comerţul
specific turistic cu hărţi, broşuri, albume,
suveniruri etc. În procesul de amenajare
a acestor structuri trebuie avut în vedere
furnizarea de servicii pentru o gamă cât
mai largă de vizitatori, inclusiv pentru turiştii cu dizabilităţi, precum şi găsirea unor
soluţii cu consum minim de energie. Se
recomandă realizarea de construcţii de
mici dimensiuni, uşor de întreţinut, uşor
accesibile şi dotate cu un număr suficient
de locuri de parcare; Stabilirea locaţiei
unde să fie amplasat centrul trebuie să
se realizeze ca urmare a unui studiu
privind fluxul turistilor, accesibilitatea,
loc de parcare şi reprezentativitate. Este
recomandat ca decizia amplasării să se
ia printr-un proces participativ (implicarea
comunităţii locale).
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LOCALIZAREA ACŢIUNII
Se recomandă construirea unui Centru de vizitare în
Moieciu de Jos

REZULTATE URMĂRITE
studiul de fezabilitate cu proiectul şi locaţia optimă
centru de vizitare realizat

INDICATORI
Numărul de centre de vizitare realizate.

RESPONSABILI
UMD

PERIOADA DE REALIZARE
2017 - 2022

POSIBILE SURSE DE FINANTARE
POIM

POSIBILI PARTENERI
Primăriile, adminstratori de arii protejate
Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților

B

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

PROPUNERE LOCALIZARE CENTRE DE VIZITARE
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

ACȚIUNE CADRU B1.1
Dezvoltarea infrastructurii şi facilităţilor de vizitare şi informare specifice unei ecodetinaţii
SUBACȚIUNE B1.1.2
Amenajarea unor puncte de vizitare tematice astfel încât să existe o diversitate a informaţiilor şi
în timp acestea să devină un punct de atracţie local
Amenajarea unor puncte de vizitare în toată
zona pe diferite teme, în funcţie de valorile şi
obiectivele locale. Toate aceste puncte vor conţine
informaţii referitoare la Poarta Carpaţilor. Exemple
de teme: costume populare în Măgura, Casa
Inspectorului în Moieciu de Sus, Biodiversitate
- Centrul de Ecologie Montană, Atelier postav Moieciu de Jos, Piuă pe apă - Moieciu de Jos,
Muzeu Foto - Moieciu de Sus,
Muzeul Fam. Stoian din Fundata, Muzeul
Broderie Voinescu - Şirnea, Muzeul Etnografic
Nicolae Frunteş - Şirnea. De asemenea, se
doreşte realizarea unui punct de vizitare pe tema
activităţilor sportive montane din zonă, din trecut
până în prezent. Posibilă locaţie în Fundata.

REZULTATE URMĂRITE

INDICATORI
numărul de puncte de vizitare tematice

RESPONSABILI
CEM, Perioada de realizare: 2017-2020,
Parteneri: Primăriile, asociaţiile locale, GAL

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022

POSIBILI PARTENERI
Primăriile, asociaţiile locale, GAL

Turiştii sunt informaţi şi contientizaţi cu privire
la valorile locale tematice prin informaţiile şi
programele desfăşurate în interiorul centrelor
tematice înfiinţate.
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

PROPUNERE LOCALIZARE CENTRE DE VIZITARE
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

ACȚIUNE CADRU B1.1
Dezvoltarea infrastructurii şi facilităţilor de vizitare şi informare specifice unei ecodetinaţii
SUBACȚIUNE B1.1.3
Susţinerea/dezvoltarea centrelor de informare şi promovare turistică deja existente astfel încât
acestea să promoveze unitar şi Poarta Carpaţilor - destinaţie ecoturistică
În momentul de faţă
există un singur Centru
de Informare Turistică
localizat în Bran. Se
recomandă realizarea
unui protocol de colaborarea între acesta şi
CEM/UMD astfel încât
acesta să promoveze
valorile, produsele şi
serviciile ecodestinaţiei
Poarta Carpaţilor.
Se recomandă promovare unitară în toate
centrele de informare turistică în zonă,
inclusiv cele de vizitare
tematice (Zărneşti,
Râşnov, Parcul Natural
Bucegi, PNPC, Braşov,
Feldioara).
Introducerea informaţiilor referitoare la
aceste centre în toate
materialele de promovare. Este ideal ca
aceste centre să poată
vinde produse locale
de la producătorii locali
susţinuţi de rețeaua de
dezvoltare locală.

REZULTATE URMĂRITE
Promovarea destinaţiei Poarta Carpaţilor în alte
centre de Informare Turistică

INDICATORI
existenţa protocoalelor de colaborare, materiale
promovare PC existente în centrele de informare
32 | www.poartacarpatilor.ro

RESPONSABILI
CEM/UMD

PERIOADĂ REALIZARE
2017-2021
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

A
 CȚIUNE CADRU B1.1
Dezvoltarea infrastructurii și facilităților de vizitare și informare specifice unei ecodestinații
SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora
Trasee tematice cu locuri de popas, panouri
informative şi de interpretare, săgeţi de
orientare, punţi suspendate, etc.

REZULTATE URMĂRITE
Reţeaua de trasee de drumeţie este extinsă în toată
destinaţia Poarta Carpaţilor.

INDICATORI
numărul de trasee speciale amenajate

RESPONSABILI
CEM şi asociaţiile locale

PERIOADĂ DE REALIZARE
2017-2022

POSIBILI PARTENERI
Primăriile locale, administraţii AP, Gal
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

T1

HOINĂREALĂ PRIN ȘIRNEA
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

HOINĂREALĂ PRIN FUNDATA

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

T3

PLIMBARE PRIN ANDOLE
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

HOINĂREALĂ PRIN FUNDĂȚICA
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

T5

LACUL FĂRĂ FUND
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

PRIN HOTAR LA ȘLEAUL MÂNDRULUI
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

T7

LA PAS PRIN VAMA GIUVALA
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

PE CULMEA BISERICUȚEI
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

T9

LA AMFITEATRU
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

HOINĂREALĂ PRIN MĂGURA
PROPUNERE EXTINDERE REȚEA
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

PT11
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PROPUNERE EXTINDERE REȚEA
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

HOINĂREALĂ PRIN PEȘTERA:
PROPUNERE EXTINDERE REȚEA
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

PT13
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PROMENADĂ PEȘTERA:
PROPUNERE EXTINDERE REȚEA
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

HOINĂREALĂ ȘIMON:
PROPUNERE EXTINDERE REȚEA
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

PT15
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PROMENADA ȘIMON:
PROPUNERE EXTINDERE REȚEA
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

HOINĂREALĂ PRIN MOIECIU DE JOS:
PROPUNERE EXTINDERE REȚEA
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

PT17
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PROMENADĂ MOIECIU DE JOS:
PROPUNERE EXTINDERE REȚEA
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

HAIHUI PRIN ȘIMON:
PROPUNERE EXTINDERE REȚEA
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

PROPUNERE TRASEU POARTA CARPAȚILOR LUNG VEST:
TRASEU DRUMEȚIE 4 ZILE
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

PROPUNERE TRASEU LUNG EST:
TRASEU DRUMEȚIE 3 ZILE
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

PROPUNERE TRASEU CIRCUIT
POARTA CARPAȚILOR:
PROPUNERE TRASEE DRUMEȚIE LUNGI
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

DRUMUL MEDIEVAL
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

REȚEA DRUMURI DE BICICLETĂ CU NODURI DE
NUMEROTARE
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

SUBACȚIUNE B1.1.4
Dezvoltarea unei reţele de trasee turistice specializate pentru creşterea numărului turiştilor în
zonă dar şi pentru informarea şi conştientizarea acestora

PROPUNERI DE TRASEE TEMATICE CE URMEAZĂ SĂ FIE
ELABORATE
• TRASEE DE SCHI FOND
• TRASEE SCHI DE TURĂ
• TRASEE PENTRU SNOWSHOES
• TRASEE TREKKING-TRASEE ALPINE
• TRASEE PHOTO-HUNTING
• TRASEE GEOLOGICE
• TRASEE BOTANICE
• TRASEE ISTORICE
• TRASEE ARHITECTURALE
• TRASEE EDUCAȚIONALE-SENZORIALE

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

ACȚIUNE CADRU B1.1
Dezvoltarea infrastructurii și facilităților de vizitare și informare specifice unei ecodestinații
SUBACȚIUNE B1.1.5
Refacerea traseelor turistice existente şi amenajarea altor trasee noi.
INDICATORI
numărul de trasee turistice reabilitate
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

ACȚIUNE CADRU B1.1
Dezvoltarea infrastructurii și facilităților de vizitare și informare specifice unei ecodestinații
SUBACȚIUNE B1.1.6
Amenajarea punctelor (foişoarelor) de observare şi a punctelor de belvedere –
cu panouri de interpretare, infrastructură de observare;
INDICATORI
numărul de puncte de observare / puncte de belvedere amenajate

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

ACȚIUNE CADRU B1.1
Dezvoltarea infrastructurii și facilităților de vizitare și informare specifice unei ecodestinații
SUBACȚIUNE B1.1.7
Amenajarea unor locuri de campare
Amenajarea unor locuri de campare – cu
delimitarea zonelor, panouri informative şi de
avertizare, vetre pentru foc, toalete ecologice.
Amplasarea locurilor de campare trebuie să
respecte regulamentul şi planul de management
al ariilor protejate.

REZULTATE URMĂRITE
creşte diversitatea produselor turistice din zonă
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INDICATORI
numărul de locuri de campare amenajate;

RESPONSABILI
Autorităţile locale. GAL

POSIBILI PARTENERI
CEM, Asociaţiile locale

B

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

ACȚIUNE CADRU B1.1
Dezvoltarea infrastructurii și facilităților de vizitare și informare specifice unei ecodestinații
SUBACȚIUNE B1.1.8
Amenajare sau întreţinerea refugiilor turistice
INDICATORI
numărul de refugii turistice realizate / refăcute;
numărul de cabane turistice realizate / refăcute;
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

ACȚIUNE CADRU B1.1
Dezvoltarea infrastructurii și facilităților de vizitare și informare specifice unei ecodestinații
SUBACȚIUNE B1.1.9
Amenajarea unor campinguri
Pentru dezvoltarea unor campinguri se recomandă stabilirea criteriilor de amenajare care
să țină cont în mod deosebit de normele de
protecție a mediului și implicit de criteriile de
certificare ecoturistică valabile pentru pensiuni:
accesibilitate, curent electric, canalizare, colectarea apelor uzate. Toate crieriile trebuie să fie
în concordanţă cu principiile ecoturismului.

REZULTATE URMĂRITE
Diversificarea ofertei de cazare în zonă.

INDICATORI
numărul de campinguri disponibile

RESPONSABILI
Investitori

POSIBILI PARTENERI
CEM,Asociaţiile locale
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

ACȚIUNE CADRU B1.1
Dezvoltarea infrastructurii și facilităților de vizitare și informare specifice unei ecodestinații
SUBACȚIUNE B1.1.10
Amplasarea panourilor indicatoare, informative, de avertizare,
de promovare a valorilor naturale, inclusiv arii protejate locale
sau naţionale.
Se vor amplasa panouri indicatoare, informative, de avertizare, de promovare a ariilor naturale
protejate.

REZULTATE URMĂRITE
informarea corectă şi unitară a pricipalelor valori

INDICATORI
numărul de panouri montate.

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților

RESPONSABILI
CEM

POSIBILI PARTENERI
Asociaţiile locale, Salvamont, Administraţii AP
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ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

ACȚIUNE CADRU B1.2
Valorificarea unor puncte de interes turistic la nivelul zonei
Amenajarea de puncte de interes turistic, de
preferinţă în zonele de dezvoltare a activităţilor
turistice, unde, prin realizarea unor investiţii în
acord cu necesităţile de protecţie a mediului, să
canalizeze fluxul acestora, să limiteze impactul

lor asupra ecosistemelor naturale din vecinătate.
Poate fi vorba de punerea în valoare a diverselor
obiective turistice naturale sau culturale, situate în
interiorul destinaţiilor cu potenţial ecoturistic.

SUBACȚIUNE B1.2.1
Identificarea tuturor punctelor de interes cu potenţial turistic (completarea listelor şi pentru
satele Peştera, Măgura, Şimon) şi amenajarea acestora

REZULTATE URMĂRITE
o bază de date cu punctele de atracţie la nivelul
destinaţiei

INDICATORI
numărul de puncte de interes
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RESPONSABILI
CEM/UMD

PERIOADA DE REALIZARE
2017 -2018
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

ACȚIUNE CADRU B1.2
Valorificarea unor puncte de interes turistic la nivelul zonei
SUBACȚIUNE B1.2.3
Punerea în valoare a altor obiective naturale situate în interiorul destinaţiei ecoturistice
REZULTATE URMĂRITE
obiectivele naturale sunt puse în valoare şi
semnalizate

INDICATORI
numărul de alte obiective naturale valorificate
turistic

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților

RESPONSABILI
CEM/UMD

PERIOADA DE REALIZARE
2018-2020
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

ACȚIUNE CADRU B1.2
Valorificarea unor puncte de interes turistic la nivelul zonei
SUBACȚIUNE B1.2.3
Valorificarea turistică a unor obiective culturale situate în zona

REZULTATE URMĂRITE
obiectivele cultuale sunt puse în valoare şi
semnalizate

RESPONSABILI
CEM/UMD

INDICATORI
numărul de alte obiective culturale valorificate.
Perioada de realizare
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
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AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

ACȚIUNE CADRU B1.3
Dezvoltarea unui muzeu viu în Poarta Carpaţilor (Ecomuzeu)
Faţă de muzeul clasic, care adună obiecte pe care
le expune vizitatorilor, ecomuzeul se bazează pe
conservarea unor fenomene şi procese culturale
în cadrul comunităţilor locale pe un teritoriu definit
(limita destinației Poarta Carpatilor). În cadrul unei
astfel de structuri sunt încurajate şi valorizate

REZULTATE URMĂRITE
valorile locale culturale şi naturale sunt
promovate şi pot fi experimentate în interiorul
EcoMuzeului din Poarta Carpaţilor

INDICATORI
un ecomuzeu funcţional

elemente reprezentative pentru comunitatea şi teritoriul respectiv: aspecte ale vieţii cotidiene, peisaje,
arhitectură, patrimoniu cultural imaterial, ocupaţii
ale locuitorilor, mod de viaţă, mărturii orale etc. dar
și valori ale patrimoniului natural local.

PERIOADA DE REALIZARE
2018-2020

PARTENERI
Autorităţile locale, Asociaţiile locale

RESPONSABILI
CEM

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

ACȚIUNE CADRU B1.3
Dezvoltarea unui muzeu viu în Poarta Carpaţilor (Ecomuzeu)
SUBACȚIUNE B1.3.1
Realizarea unor seminarii de consiliere /
schimb de experienţă astfel încât comunitatea să înţeleagă ce înseamnă o ecodestinaţie
Vizite în alte zone în care conceptul de ecomuzeu este unul deja implementat şi funcţionează.
Este foarte important ca asociațiile locale de
producători locali și furnizori de servicii turistice
să fie familiarizați cu acest concept și să poată
înțelege beneficiile pe care ei le pot avea ca
urmare a dezvoltării unui concept de tip ecomuzeu.

SUBACȚIUNE B1.3.2
Asocierea între partenerii implicaţi
într-un astfel de proiect
Se poate avea în vedere asocierea non-formală între entitățile care administrează și gestionează componentele ecomuzeului pentru a
avea o reprezentativitate distinctă.

REZULTATE URMĂRITE
crearea unui model cultural demn de urmat.

REZULTATE URMĂRITE
comunitatea este instruită, înţelege şi este partea
activă a destinaţiei de ecoturism PC

INDICATORI
Protocolul de asociere semnat de entităţile
implicate.

INDICATORI
număr de activităţi realizate pentru comunitate.
Feedback participanţi întâlniri.

RESPONSABILI

RESPONSABILI
CEM

CEM

PERIOADA

PERIOADA
2017-2020

2017-2020

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
GAL, APN, CL, ONG, POR Axa 5 Domeniul 5.1.,
sponsorizări

POSIBILI PARTENERI
Asociaţiile locale, APL, Admin. Ap
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POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
GAL, APN, CL, ONG, POR Axa 5 Domeniul 5.1.,
sponsorizări

POSIBILI PARTENERI
Asociaţiile locale, APL, Admin. Ap
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus care
să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un
impact negativ asupra mediului

ACȚIUNE CADRU B1.3
Dezvoltarea unui muzeu viu în Poarta Carpaţilor (Ecomuzeu)
SUBACȚIUNE B1.3.3
Inventarierea obiectivelor naturale şi culturale,
a ocupaţiilor tradiţionale, a legendelor locale
etc. din fiecare sat a ecomuzeului Poarta
Carpaților

SUBACȚIUNE B1.3.4
Realizarea de proiecte pentru sprijinirea şi promovarea ecomuzeului Poarta
Carpatilor

Se dorește ca prin această activitate să se deruleze
o activitate continuă de identificare, inventariere
și repertoriere a obiectivelor culturale și naturale
din destinație. Pe latura culturală trebuie urmărit
patrimoniul material (construcții, drumuri istorice,
ruine, case deosebite, gospodării, peisaje culturale
agro-pastorale, etc) cât și patrimoniul imaterial al
destinației (cântece, obiceiuri, etc).

Partenerii implicaţi în activităţile de dezvoltare a
ecodestinatiei PC vor realiza proiecte comune
de promovare a valorilor inventariate integrate în
Ecomuzeu

REZULTATE URMĂRITE
- protejarea şi valorizarea patrimoniului cultural
şi natural;
- conservarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare;
- crearea unui model cultural demn de urmat.

INDICATORI
baza de date cu inventariarea valorilor culturale
şi naturale din destinaţie.

RESPONSABILI
CEM

PERIOADA DE REALIZARE

REZULTATE URMĂRITE
- crearea unui parteneriat bazat pe promovarea
valorilor naturale şi culturale integrate în
conceptul de ecomuzeu

INDICATORI
parteneriatul semnat şi funcţional

RESPONSABILI
CEM, Asociaţii locale

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2020

2017-2020

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
GAL, APN, CL, ONG, POR Axa 5 Domeniul 5.1.,
sponsorizări

POSIBILI PARTENERI
Asociaţiile locale, APL, Admin. Ap
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POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
GAL, APN, CL, ONG, POR Axa 5 Domeniul 5.1.,
sponsorizări

POSIBILI PARTENERI
Asociaţiile locale, APL, Admin. Ap
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B1: Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice
specifice la nivelul zonei Fundata - Moieciu de Sus
care să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără
un impact negativ asupra mediului

ACȚIUNE CADRU B1.3
Dezvoltarea unui muzeu viu în Poarta Carpaţilor (Ecomuzeu)

SUBACȚIUNE B1.3.5
Crearea şi promovarea unor circuite de vizitare a ecomuzeului în oferta ecodestinaţiei
Din multitudinea obiectivelor ecoturistice existente, circuitele ecomuzeului Poarta Carpaților
vor conține doar acele obiective, care sunt
gestionate și administrate în conformitate cu
principiile ecoturistice și reprezintă valori naturale și culturale valoroase ale destinației. Circuitele ecomuzeului se vor suprapune fie pe poteci
tematice existente sau vor conține obiective
deja incluse în alte trasee tematice. Promovarea
circuitelor ecomuzeului Poarta Carpaților va
reprezenta o „certificare” a valorii patrimoniale
a destinației.

REZULTATE URMĂRITE
- protejarea şi valorizarea patrimoniului
cultural şi natural;
- conservarea obiceiurilor şi tradiţiilor
populare;
- crearea unui model cultural demn de urmat.
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INDICATORI
- numărul de ecomuzee realizate;
- numărul de proiecte culturale dezvoltate în
cadrul ecomuzeelor.
- realizarea de circuite care să promoveze în
cadrul ecomuzeului

RESPONSABILI
CEM

PERIOADA
2017-2022
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B2: Protejarea și menținerea arhitecturii
tradiționale și limitarea procesului de urbanizare
la nivelul zonei

ACȚIUNE CADRU B2.1
Actualizarea / realizarea documentaţiilor de urbanism la nivelul zonei
SUBACȚIUNE B2.1.1
Realizarea de Planuri de Amenajare a Teritoriului Zonal (PATZ) la nivelul ecodetinaţiei
Este importantă realizarea/actualizarea PATZ-urilor
cu obiectivele ecodestinaţiei. Aceste planuri vor genera politici teritoriale zonale pe probleme concrete
de interes comun.

SUBACȚIUNE B2.1.2
Realizarea unor regulamente cadru de
urbanism
Se urmăreşte realizarea unui sistem unitar de norme
tehnice şi juridice care stă la baza regulamentelor
locale de urbanism pentru localităţile din interiorul
destinaţiei. Prin aceste instrumente se vor impune
regulile de ocupare a terenurilor, de amplasare a
construcţiilor şi a amenajărilor aferente acestora,
precum şi norme stricte de arhitectură.

REZULTATE URMĂRITE
REZULTATE URMĂRITE
Crearea cadrului pentru dezvoltarea unor politici
unitare la nivel de destinaţie;

INDICATORI
Numărul de PATZ-uri actualizate

RESPONSABILI
Primăriile, Asociaţii locale, CEM

POSIBILI PARTENERI
Autorităţile locale, Asociaţiile locale

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților

Realizarea unor norme comune de urbanism la
nivel de destinaţie ecoturistică, norme ce vor fi
transpuse în planurile locale de urbanism;

INDICATORI
Numărul de regulamente de urbanism verificate
și adaptate;

RESPONSABILI
Asociaţii locale, CEM,

POSIBILI PARTENERI
Autorităţile locale, Asociaţiile locale

www.cem.ro | 71

B

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
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AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B2: Protejarea și menținerea arhitecturii
tradiționale și limitarea procesului de urbanizare
la nivelul zonei

ACȚIUNE CADRU B2.1
Actualizarea / realizarea documentaţiilor de urbanism la nivelul zonei
SUBACȚIUNE B2.1.3
Revizuirea PUG-urilor

Unităţile administrativ teritoriale din cadrul acestui
areal vor avea obligaţia ca într-un termen limită
stabilit prin lege să îşi revizuiască PUG-ul în vederea
armonizării cu regulamentul cadru. Existenţa unui
astfel de regulament va constitui condiţie pentru
reatestarea destinaţiilor ecoturistice.

INDICATORI
numărul de PUG-uri realizate pe baza acestor
regulamente.

RESPONSABILI
Primăriile

REZULTATE URMĂRITE
păstrarea arhitecturii tradiţionale locale.
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POSIBILI PARTENERI
autorităţile locale, Asociaţiile locale, CEM
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv B2: Protejarea și menținerea arhitecturii
tradiționale și limitarea procesului de urbanizare
la nivelul zonei

ACȚIUNE CADRU B2.2
Implementarea unor soluţii pentru menţinerea arhitecturii tradiţionale
SUBACȚIUNE B2.2.2
Actualizare ghid cu propuneri de dezvoltare a arhitecturii locală

Actualizarea ghidului de arhitectură locală cu
recomandări de construire astfel încât să se
păstreze specificul local, acesta fiind adaptabil
pentru toate construcţiile. Cei care doresc pe
viitor să construiască trebuie să respecte aceste
recomandări, urmând a avea avantajul unui cost al
proiectării mult mai redus.

REZULTATE URMĂRITE
păstrarea arhitecturii tradiţionale locale;
reducerea considerabilă a costurilor de
proiectare pentru construcţiile noi;

INDICATORI
numărul de ghiduri realizate.

RESPONSABILI
APL, CEM

POSIBILI PARTENERI
autorităţile locale, Asociaţiile locale

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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Obiectiv B2: Protejarea și menținerea arhitecturii
tradiționale și limitarea procesului de urbanizare
la nivelul zonei

ACȚIUNE CADRU B2.2
Actualizarea / realizarea documentaţiilor de urbanism la nivelul zonei
SUBACȚIUNE B2.2.2
Ghid de bune practici în infrastructura turistică

Ralizarea unui ghid de bune practici în privinţa
infrastructurii turistice, având în vedere un impact
minim al designului, managementul deşeurilor şi
conservarea energiei. Se va recomanda folosirea
materialelor tradiţionale şi ecologice (în special
lemnul) şi vor fi subliniate beneficiile aduse de
folosirea noilor tehnologii (becuri economice, colectare selectivă a deşeurilor, senzori de mişcare,
duşuri cu presiune etc.), care permit importante
economii de resurse naturale şi monetare;

REZULTATE URMĂRITE
încurajarea folosirii materialelor ecologice în
construcţia noilor structuri de primire turistică;
informarea operatorilor turistici asupra
beneficiilor şi economiilor aduse de folosirea
tehnologiilor moderne;

INDICATORI
numărul de soluţii arhitecturale oferite. Perioada
de realizare

RESPONSABILI
APL, CEM

PERIOADĂ DE REALIZARE
2017-2022

POSIBILI PARTENERI
autorităţile locale, Asociaţiile locale

C
DOMENIUL

EDUCAŢIE ŞI
CONŞTIENTIZARE

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv C1: Creşterea nivelului de conştientizare,
apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi culturale,
a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor locale
şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor
de învăţământ, media, altor instituţii şi organizaţii pe de
altă parte, pentru a orienta comportamentul acestora
spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile specifice ecoturismului.

ACȚIUNE CADRU C1.1
Conştientizarea şi educarea comunităţilor locale (rezidenţi, autorităţi şi administraţii locale,
întreprinzători/operatori locali de turism) asupra importanţei conservării biodiversităţii şi susţinerii ecoturismului
Acţiunea este construită pe trei paliere, şi anume:
educarea şi oferirea de consultanţă comunităţilor
locale, stimularea organizării şi iniţiativei locale,

informare şi comunicare, dar şi încurajarea implicării
rezidenţilor în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor
de ecoturism.

SUBACȚIUNE C1.1.1
Realizarea unor seminarii de consiliere / schimb de experienţă astfel încât comunitatea să
înţeleagă ce înseamnă o ecodestinaţie
Realizarea unui plan de acțiune locală de educație ecologică, pe baza nevoilor care să contribuie la dezvoltarea durabilă a localităților prin
intermediul ecoturismului. Acest plan de acțiune
poate fi dezbătut și agreeat și cu ariile protejate
învecinate și de asemenea poate fi propus ca și
un cadru strategic de dezvoltare a programelor/
proiectelor de educație ecologică/EDD din zona
montană.

REZULTATE URMĂRITE
abordarea unitară a educaţiei ecologice în PC

INDICATORI
un plan de educaţie elaborat

RESPONSABILI
UMD

PERIOADA DE REALIZARE
2017

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
Fonduri Norvegiene, AFM

POSIBILI PARTENERI
CEM, ARC, AER, alte ONGuri, Primăriile
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv C1: Creşterea nivelului de conştientizare,
apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi culturale,
a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor locale
şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor
de învăţământ, media, altor instituţii şi organizaţii pe de
altă parte, pentru a orienta comportamentul acestora
spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile specifice ecoturismului.

ACȚIUNE CADRU C1.1
Conştientizarea şi educarea comunităţilor locale (rezidenţi, autorităţi şi administraţii locale,
întreprinzători/operatori locali de turism) asupra importanţei conservării biodiversităţii şi susţinerii ecoturismului
SUBACȚIUNE C1.1.2
Organizarea unor cluburi de “Tineri în acțiune” pentru Ecoturism
Se recomandă constituirea unor grupuri de tineri
voluntari pentru derularea activităților pe teren.
Voluntarii vor fi implicaţi activ în activităţile ecodestinaţiei (amenajări şi reparaţii trasee turistice,
ecologizarea zonelor limitrofe traseelor turistice,
a locurilor de campare şi a zonelor riverane localităţilor, igienizare, inventarieri de floră şi faună,
strângere a deşeurilor în ariile protejate, refacerea
infrastructurii Ariilor Protejate etc.) cu efect de
conştientizare şi educaţie asupra participanţilor şi
a comunităţilor din care provin.

INDICATORI
- Club Tineri în acţiune organizat.
- numărul de întâlniri periodice
- cursuri şi proiecte realizate cu suportul
comunităţilor locale;
- numărul de rezidenţi atraşi în activităţi/afaceri
de ecoturism sau conexe acestuia.

RESPONSABILI
Asociaţiile locale de ecoturism

REZULTATE URMĂRITE
- implicarea comunităţii în activităţile de
ecoturism, diversificarea economiei locale
- dezvoltarea sentimentului de apartenenţă
la o colectivitate a cărei activitate este
recunoscută la nivel naţional şi internaţional;
- sporirea interesului rezidenţilor de a lucra în
parcurile naţionale sau naturale, în ecoturism
sau alte activităţi conexe acestuia.

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2020

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
POCA, POIM, Axa 4, Life+, ONG, sponsorizări etc.

POSIBILI PARTENERI
APL, Şcoli, Cluburi, Administraţiile ariilor
protejate, Fundaţia Noi Orizonturi
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv C1: Creşterea nivelului de conştientizare,
apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi culturale,
a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor locale
şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor
de învăţământ, media, altor instituţii şi organizaţii pe de
altă parte, pentru a orienta comportamentul acestora
spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile specifice ecoturismului.

ACȚIUNE CADRU C1.1
Conştientizarea şi educarea comunităţilor locale (rezidenţi, autorităţi şi administraţii locale,
întreprinzători/operatori locali de turism) asupra importanţei conservării biodiversităţii şi susţinerii ecoturismului
SUBACȚIUNE C1.1.3
Lansarea unui program experimental de educaţie pentru mediu
Lansarea unui program experimental de educaţie
pentru mediu ce va avea loc în cadrul centrului
de vizitare, a punctelor de informare, în şcolile din
comunitate. Acest program va fi bazat pe metode
ce îmbină noţiunile teoretice cu fişe de lucru,
dezbateri libere, experimente şi jocuri, conform
tematicilor specifice realizate de specialişti în
colaborare cu cadrele didactice.

REZULTATE URMĂRITE
O mai bună înţelegere a beneficiilor
ecoturismului în ceea ce priveşte conservarea
resurselor naturale şi dezvoltarea comunităţii.
Creşterea nivelului de educaţie pentru
comunităţile locale prin participarea la programe
educaţionale.

INDICATORI
- numărul de programe experimentale de
educaţie pentru mediu create.
- numărul de persoane ce au luat parte la aceste
programe.

RESPONSABILI
UMD

PERIOADA DE REALIZARE
2017- 2022

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
POCA, POIM, Axa 4, Life+, ONG, sponsorizări
etc.

POSIBILI PARTENERI
APL, Şcoli, Cluburi, Administraţiile ariilor
protejate, CEM
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv C1: Creşterea nivelului de conştientizare,
apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi culturale,
a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor locale
şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor
de învăţământ, media, altor instituţii şi organizaţii pe de
altă parte, pentru a orienta comportamentul acestora
spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile specifice ecoturismului.

ACȚIUNE CADRU C1.1
Conştientizarea şi educarea comunităţilor locale (rezidenţi, autorităţi şi administraţii locale,
întreprinzători/operatori locali de turism) asupra importanţei conservării biodiversităţii şi susţinerii ecoturismului
SUBACȚIUNE C1.1.4
Program de consiliere pentru comunităţile locale
Permanentizarea unui program de consiliere
pentru comunităţile din cadrul destinaţiei pe probleme diverse (de exemplu importanţa constituirii
ariilor naturale protejate, importanţa conservării
siturilor culturale, a arhitecturii locale, tradiţiilor
şi obiceiurilor, agricultură ecologică, implicare în
co-gestionarea resurselor naturale şi culturale, utilizarea durabilă a resurselor locale, oportunitatea
dezvoltării ecoturismului pentru viaţa comunităţii,
planificarea micilor afaceri, crearea unor produse regionale de ecoturism, produse şi servicii
ecoturistice cerute de tur-operatorii naţionali şi
internaţionali, oportunităţile oferite de aderarea la
un model de bune practici în ecoturism, strategii
de promovare şi marketing, fonduri structurale). Se
vor organiza întâlniri periodice pentru dezbaterea
principalelor probleme cu care se confruntă comunităţile locale şi educarea acestora în aspectele
mai sus menţionate (aceste dezbateri pot avea loc
în cadrul centrelor de vizitare). Cu prilejul acestor
dezbateri vor fi identificate periodic cerinţele de
pregătire, educaţie şi asistenţă tehnică ale populaţiei locale pentru ca aceasta să poată fi capabilă
să exploateze la maxim oportunităţile de angajare
şi de afaceri ale turismului în zonă.

INDICATORI
numărul de schimburi de vizite şi bune practici.
Numărul de întâlniri, numărul de ore de
consiliere.

RESPONSABILI
UMD

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
POCA, POIM, Axa 4, Life+, ONG, sponsorizări
etc.

POSIBILI PARTENERI
APL, Asociaţiile locale de ecoturism

REZULTATE URMĂRITE
comunităţile locale sunt informate şi implicate în
dezvoltarea ecoturismului la nivel local
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv C1: Creşterea nivelului de conştientizare,
apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi culturale,
a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor locale
şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor
de învăţământ, media, altor instituţii şi organizaţii pe de
altă parte, pentru a orienta comportamentul acestora
spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile specifice ecoturismului.

ACȚIUNE CADRU C1.1
Conştientizarea şi educarea comunităţilor locale (rezidenţi, autorităţi şi administraţii locale,
întreprinzători/operatori locali de turism) asupra importanţei conservării biodiversităţii şi susţinerii ecoturismului
SUBACȚIUNE C1.1.5
Informarea continuă a comunităţilor locale
Informarea comunităţilor locale privind evenimentele, acţiunile, manifestările, întrunirile care au
loc la nivel local şi conştientizarea comunităţilor
asupra acestor activităţi prin comunicate media ale
administraţiei parcurilor, ONG-urilor, autorităţilor
publice locale, precum şi realizarea unor buletine
informative periodice de către administraţiile parcurilor pentru a asigura transferul şi schimbul de
informaţii. De asemenea se recomandă publicarea
unui buletin informativ periodic al ecodestinaţiei
PC care să fie distribuit către comunitate. Este ideal ca în acesta să se regăsească informaţii locale,
exemple de bună practică, reţete locale culese de
la localnici.

REZULTATE URMĂRITE

RESPONSABILI
UMD

PERIOADA DE REALIZARE
2017- 2022

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
APL

POSIBILI PARTENERI
Administraţiile ariilor protejate, Asociaţiile
locale de ecoturism

- promovarea utilizării durabile a resurselor,
transformarea comunităţilor locale în
ambasadori ai ariilor protejate;
- dezvoltarea sentimentului de apartenenţă
la o colectivitate a cărei activitate este
recunoscută la nivel naţional şi internaţional;
- sporirea interesului rezidenţilor de a lucra în
parcurile naţionale sau naturale, în turism sau
alte activităţi conexe acestuia.

INDICATORI
Numărul de întâlniri între UMD, administraţiile
parcurilor şi membrii consiliilor locale ale
localităţilor din preajma ariilor protejate, numărul
de publicaţii, buletine şi materiale informative
distribuite în cadrul comunităţilor locale;
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv C1: Creşterea nivelului de conştientizare,
apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi culturale,
a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor locale
şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor
de învăţământ, media, altor instituţii şi organizaţii pe de
altă parte, pentru a orienta comportamentul acestora
spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile specifice ecoturismului.

ACȚIUNE CADRU C1.1
Conştientizarea şi educarea comunităţilor locale (rezidenţi, autorităţi şi administraţii locale,
întreprinzători/operatori locali de turism) asupra importanţei conservării biodiversităţii şi susţinerii ecoturismului
SUBACȚIUNE C1.1.6
Organizarea de evenimente locale
În cadrul acestei acţiuni se recomandă dezvoltarea, crearea de activităţi şi evenimente diverse în
cadrul comunităţii (de exemplu serbări, concursuri
între comunităţile locale din apropierea ariilor protejate pe teme legate de biodiversitate, conservarea tradiţiilor şi meşteşugurilor locale, natură).

RESPONSABILI
UMD, autorităţile locale

PERIOADA DE REALIZARE
2017- 2022

REZULTATE URMĂRITE
comunitate activă implicată în dezvoltarea locală

INDICATORI
Numărul de evenimente organizate

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
AFCN, APL

POSIBILI PARTENERI
Administraţiile ariilor protejate, Asociaţiile
locale de ecoturism, CEM
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Obiectiv C1: Creşterea nivelului de conştientizare,
apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi culturale,
a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor locale
şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor
de învăţământ, media, altor instituţii şi organizaţii pe de
altă parte, pentru a orienta comportamentul acestora
spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile specifice ecoturismului.

ACȚIUNE CADRU C1.2
Implicarea instituţiilor de învăţământ în activităţi de educare şi conştientizare a
comunităţilor locale
Această acţiune vizează implicarea instituţiilor de învăţământ în acţiunea de conştientizare a tinerei generaţii cu privire la protecţia mediului şi dezvoltarea ecoturismului şi presupune următoarele:

SUBACȚIUNE C1.2.1
Înfiinţarea Cluburilor Eco în şcoli
Promovarea şi susţinerea înfiinţării Cluburilor
Ecologice în şcolile din zonele ecodestinaţiei
care vor promova în rândul elevilor conservarea
şi protejarea resurselor naturale şi principiile de
ecoturism.

REZULTATE URMĂRITE
abordarea unitară a educaţiei ecologice în PC

INDICATORI
numărul de Cluburi Ecologice create, susţinute,
promovate;

RESPONSABILI
UMD, CEM

SUBACȚIUNE C1.2.2
Realizarea unui opţional “Ecoturism în
Poarta Carpaţilor”
Susţinerea educaţiei formale şi includerea principiilor de protecţie a mediului şi ecoturism în programa şcolară de la nivelul ecodestinaţiei dar şi
în şcolile învecinate, de ex. oraşele mari (Braşov,
Râşnov, Zărneşti, Câmpulung Muscel, etc).

REZULTATE URMĂRITE
Introducerea unui opţional în şcolile din Destinaţia PC

INDICATORI
- Suport curs opţional Ecoturism în Poarta Carpaţilor.
Parteneriate semnate cu școlile pentru introducerea
opţionalului

RESPONSABILI
UMD, CEM

PERIOADA DE REALIZARE
2017- 2022

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
POS DRU, MECI, APN, CJ, ONG, sponsorizări
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POS DRU, MECI, APN, CJ, ONG, sponsorizări
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv C1: Creşterea nivelului de conştientizare,
apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi culturale,
a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor locale
şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor
de învăţământ, media, altor instituţii şi organizaţii pe de
altă parte, pentru a orienta comportamentul acestora
spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile specifice ecoturismului.

ACȚIUNE CADRU C1.2
Implicarea instituţiilor de învăţământ în activităţi de educare şi conştientizare a comunităţilor
locale
SUBACȚIUNE C1.2.3
Realizarea unui parteneriat pentru educaţie
în Poarta Carpaţilor
Iniţierea şi dezvoltarea de parteneriate între UMD,
administraţiile parcurilor şi unităţile de învăţământ din
vecinătatea acestora (grădiniţe, şcoli, licee, universităţi)
şi cu inspectoratele şcolare din judeţ, ONG, asociaţii de
profil astfel încât cursul opţional să fie inclus în cât mai
multe şcoli. Realizarea şi distribuirea în şcoli şi grădiniţe
a unor manuale şi ghiduri de educaţie ecologică, alte
materiale didactice informative (pliante, postere etc.)
de către cadrele didactice în colaborare cu personalul
ariilor protejate şi specialişti în protejarea resurselor
naturale şi culturale. Susţinerea de prelegeri în şcolile şi
liceele din cadrul destinaţiilor cu potenţial ecoturistic cu
privire la importanţa ecoturismului şi a parcului pentru
viaţa economică, socială şi culturală a zonei.

SUBACȚIUNE C1.2.4
Organizarea de concursuri pe diferite teme,
tabere de vară, activități extrașcolare.
Organizarea de concursuri periodice pentru elevi
pe diferite secţiuni (literatură, pictură, fotografie,
orientare turistică) şi jocuri educaţionale pentru
elevii din comunităţile locale şi din vecinătate pe
tema ecologiei, dezvoltării durabile şi ecoturismului, precum şi organizarea de ieşiri pe teren
deprinderea unor abilităţi şi competenţe specifice
legate de conservarea resurselor naturale.

REZULTATE URMĂRITE
educarea tinerei generaţii în spiritul respectului faţă
de valorile capitalului natural şi cultural;

REZULTATE URMĂRITE
Realizarea unui parteneriat pentru educaţie

INDICATORI
Numărul de parteneriate funcţionale realizate
între UMD, administraţiile parcurilor şi instituţiile
de învăţământ;

RESPONSABILI
UMD, CEM, Asociaţii locale

PERIOADA DE REALIZARE

INDICATORI
Numărul de concursuri periodice, jocuri educaţionale
organizate pentru elevi;

RESPONSABILI
UMD, CEM

PERIOADA DE REALIZARE
2017- 2022

2017- 2022

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
POS DRU, MECI, APN, CJ, ONG, sponsorizări

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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POS DRU, MECI, APN, CJ, ONG, sponsorizări
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Obiectiv C1: Creşterea nivelului de conştientizare,
apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi culturale,
a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor locale
şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor
de învăţământ, media, altor instituţii şi organizaţii pe de
altă parte, pentru a orienta comportamentul acestora
spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile specifice ecoturismului.

ACȚIUNE CADRU C1.2
Implicarea instituţiilor de învăţământ în activităţi de educare şi conştientizare a comunităţilor
locale
SUBACȚIUNE C1.2.5
Înfiinţarea Cluburilor Eco în şcoli
Încurajarea parteneriatelor cu comunităţi din alte
zone în care se practică ecoturismul, organizarea
de vizite pentru împărtăşirea experienţelor şi conştientizarea asupra problemelor comune
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Obiectiv C1: Creşterea nivelului de conştientizare,
apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi culturale,
a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor locale
şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor
de învăţământ, media, altor instituţii şi organizaţii pe de
altă parte, pentru a orienta comportamentul acestora
spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile specifice ecoturismului.

ACȚIUNE CADRU C1.3
Conştientizarea şi educarea vizitatorilor asupra principiilor ecoturismului şi a protecţiei
mediului
Este necesară conştientizarea şi educarea vizitatorilor prin implementarea unor acţiuni creative şi inovative,
aşa cum sunt ele detaliate mai jos:

SUBACȚIUNE C1.3.1
Elaborare şi diseminare ghid Ecoturism în Poarta Carpaţilor
Crearea şi lansarea programului „Ecoturism în
Poarta Carpaţilor” care să se constituie ca un
ghid educaţional al vizitatorilor pentru a avea
un comportament corespunzător în cadrul
ecodestinaţiei şi implicit al ariilor protejate, dar
şi de conştientizare, informare şi sensibilizare
a vizitatorilor privind efectele adverse pe care
un comportament necorespunzător le poate

REZULTATE URMĂRITE
Comunicarea eficientă a principiilor ecoturismului
şi a celor de protecţie a patrimoniului natural şi
cultural în rândul vizitatorilor.
Minimizarea efectelor negative ale prezenţei
vizitatorilor în ariile protejate, fără a compromite
sustenabilitatea zonelor.

avea asupra mediului fizic şi socio-cultural,
înţelegerea, asimilarea şi aplicarea principiilor
de ecoturism. Reguli de conduită şi reglementări
pentru protejarea şi conservarea resurselor naturale şi culturale. Acestea ar trebui să fie pozitive
şi să încurajeze comportamentul responsabil.
Raţiunea aplicării lor trebuie explicată astfel la
educarea vizitatorilor.

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
POS DRU, MECI, APN, CJ, ONG, sponsorizări

INDICATORI
programul „Ecoturism în Poarta Carpaţilor”

RESPONSABILI
UMD, CEM

PERIOADA DE REALIZARE
2017- 2022
Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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Obiectiv C1: Creşterea nivelului de conştientizare,
apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi culturale,
a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor locale
şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor
de învăţământ, media, altor instituţii şi organizaţii pe de
altă parte, pentru a orienta comportamentul acestora
spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile specifice ecoturismului.

ACȚIUNE CADRU C1.3
Implicarea instituţiilor de învăţământ în activităţi de educare şi conştientizare a
comunităţilor locale
SUBACȚIUNE C1.3.2
Promovarea ecodestinaţiei, a regulilor de vizitare, a ariilor protejate
Promovarea regulamentelor parcurilor, precum
şi a regulilor specifice pentru protecţia fiecărui
obiectiv turistic prin realizarea de materiale
informative şi de avertizare (panouri, hărţi, afişe

ilustrate, pliante) cu o tematică complexă (floră,
faună, obiective turistice), precum şi a unor
Ghiduri de Comportament, Coduri de Conduită a
vizitatorilor în ariile protejate.

REZULTATE URMĂRITE
Comunicarea eficientă a principiilor ecoturismului
şi a celor de protecţie a patrimoniului natural şi
cultural în rândul vizitatorilor.
Minimizarea efectelor negative ale prezenţei
vizitatorilor în ariile protejate, fără a compromite
sustenabilitatea zonelor.

INDICATORI
- numărul de materiale informative create
(panouri, hărţi, afişe ilustrate, pliante);
- numărul de vizitatori conştientizaţi cu privire
la importanţa protejării patrimoniului natural şi
cultural.

RESPONSABILI
UMD, CEM

PERIOADA DE REALIZARE
2017- 2022

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
APL, POCA
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C

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv C1: Creşterea nivelului de conştientizare,
apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi culturale,
a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor locale
şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor
de învăţământ, media, altor instituţii şi organizaţii pe de
altă parte, pentru a orienta comportamentul acestora
spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile specifice ecoturismului.

ACȚIUNE CADRU C1.4
Conştientizarea şi educarea vizitatorilor asupra principiilor ecoturismului şi a protecţiei
mediului
SUBACȚIUNE C1.4.1
Instruirea autorităţilor publice locale pe
tema ecoturismului
Dezvoltarea şi implementarea de seminarii de
pregătire scurte de o zi pentru reprezentanţi ai
autorităţilor publice locale implicate în organizarea şi dezvoltarea ecoturismului, în procesele
de luare a deciziilor legate direct sau indirect
de dezvoltarea acestuia, protejarea resurselor
pentru ecoturism. Aceste scurte seminare trebuie organizate în conformitate cu nevoile şi cu
atribuţiile diferitelor categorii în parte.

REZULTATE URMĂRITE
autorităţile locale sunt informate în ceea ce
priveşte ecoturismul ca alternativă locală de
dezvoltare.

INDICATORI
- numărul de seminarii de o zi organizate;
- numărul de persoane participante la seminarii

RESPONSABILI
CEM

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
APL, POCA
Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților

SUBACȚIUNE C1.4.2
Realizarea materialelor educative pentru
autorităţile locale
Crearea şi distribuirea de materialele educative (pliante, CD-uri, broşuri şi alte materiale),
ce conţin informaţii de bază în ecoturism, către toate nivelurile administrative astfel încât
indivizii să înţeleagă scopul reglementărilor şi
respectării lor.

REZULTATE URMĂRITE
Evitarea contradicţiilor dintre deciziile
de planificare naţionale şi locale cu
principiile de bază ale dezvoltării corecte a
ecoturismului.

INDICATORI
- numărul de instrumente de educaţie turistică
create şi distribuite.

RESPONSABILI
CEM

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
APL, POCA
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C

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv C1: Creşterea nivelului de conştientizare,
apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi culturale,
a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor locale
şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor
de învăţământ, media, altor instituţii şi organizaţii pe de
altă parte, pentru a orienta comportamentul acestora
spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile specifice ecoturismului.

ACȚIUNE CADRU C1.5
Realizarea unui program de conştientizare şi informare cu privire la principiile de ecoturism, a
rolului său în cadrul comunităţilor locale şi oportunităţile de implicare a cetăţenilor în activităţi
de conservare şi protejare a patrimoniului natural şi cultural.

Ecoturismul depinde în mare măsură de sprijinul
cetăţenilor şi de aceea trebuie depuse eforturi
pentru creşterea nivelului de conştientizare în rândul
populaţiei cu privire la beneficiile şi oportunităţile
pe care ecoturismul le aduce şi efectele pe care
comportamentele şi activităţile lor le au asupra
resurselor de care acesta depinde. O atenţie
specială trebuie acordată creşterii nivelului general
de conştientizare în ceea ce priveşte problemele
legate de dezvoltarea ecoturismului şi oportunităţilor
pe care acesta le oferă.

REZULTATE URMĂRITE
Creşterea nivelului de conştientizare în rândul
populaţiei cu privire la beneficiile şi oportunităţile
pe care ecoturismul le aduce şi efectele pe care
comportamentele şi activităţile lor le au asupra
resurselor de care acesta depinde.

INDICATORI
Numărul de instituţii de media implicate în
activităţi de conştientizare privind conservarea
biodiversităţii şi dezvoltarea ecoturismului ca
formă durabilă de turism; - numărul de campanii
de conştientizare.

RESPONSABILI
mass-media, APN, RNP, asociaţiile de turism
(AER, ANTREC, ANAT etc.), ONG, MM.

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
POS DRU, POS Mediu Axa 4, Life+,
sponsorizări etc.
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C

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv C1: Creşterea nivelului de conştientizare,
apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi culturale,
a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor locale
şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor
de învăţământ, media, altor instituţii şi organizaţii pe de
altă parte, pentru a orienta comportamentul acestora
spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile specifice ecoturismului.

ACȚIUNE CADRU C1.6
Informarea tuturor întreprinderilor din turism si acelor care deservesc sectorul, cu
privire la necesitatea protejării patrimoniului natural şi cultural şi a faptului că acesta
reprezintă baza pentru derularea activităţii de turism.
Întreprinderile din turism sunt deseori observatori pasivi în procesul stabilirii politicilor de dezvoltare a
turismului. Buna guvernare înseamnă să ofere societăţii şi sectorului privat oportunitatea de a participa în
procesul de creare a politicii, dar şi în activităţi de protejare a naturii şi culturii.

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ECOTURISTICE ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

Obiectiv C1: Creşterea nivelului de conştientizare,
apreciere şi cunoaştere a valorilor naturale şi culturale,
a principiilor de ecoturism în rândul comunităţilor locale
şi a vizitatorilor pe de o parte, dar şi în rândul administraţiilor publice centrale şi locale, ONG-urilor, instituţiilor
de învăţământ, media, altor instituţii şi organizaţii pe de
altă parte, pentru a orienta comportamentul acestora
spre responsabilitate, participare, implicare în activităţile specifice ecoturismului.

ACȚIUNE CADRU C1.6
Informarea tuturor întreprinderilor din turism si acelor care deservesc sectorul, cu privire la
necesitatea protejării patrimoniului natural şi cultural şi a faptului că acesta reprezintă baza
pentru derularea activităţii de turism.

SUBACȚIUNE C1.6.1
Susținere CSR

 usţinerea, popularizarea şi promovarea conceptului
S
de Corporate Social Responsibility (Responsabilitate
Socială a Firmelor) în rândul afacerilor din turism cu accent pe probleme legate de protejarea naturii şi culturii
şi susţinerea ecoturismului ca formă de turism durabil.
Totodată este necesară implicare mai activă a afacerilor
din turism în protejarea, conservarea şi restaurarea resurselor naturale şi culturale şi prin urmare un mai mare
interes faţă de mediu şi protejarea acestuia.

Introducerea unor recompense pentru afacerile
de turism cu o contribuţie de excepţie la conservarea şi protejarea naturii şi culturii sub forma
unor evenimentele locale, care să recunoască
bunele practici (pe secţiuni diferite, precum designul unei structuri de primire turistică, implicarea
întreprinderilor turistice din cadrul comunităţilor
etc.).

REZULTATE URMĂRITE
Creşterea interesului întreprinderilor din turism
cu privire la necesitatea protejării patrimoniului
natural şi cultural;

recunoaşterea meritelor investitorilor de succes
din turism.

INDICATORI
- numărul de firme implicate în acţiuni de CSR
privind protejarea naturii şi culturii şi susţinerea
ecoturismului.

RESPONSABILI
UMD, CEM
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- numărul de firme recompensate în cadrul Galelor
de Premiere.

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022

D
DOMENIUL

DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE
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D

DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE

Obiectiv D1: Îmbunătăţirea nivelului de
pregătire profesională, precum şi dezvoltarea
organizaţională, profesională şi a carierei pentru
personalul implicat în activităţile de ecoturism din
ecodestinaţie

ACȚIUNE D1.1
Crearea unor module de specializare pentru ghidul de ecoturism în Poarta Carpaţilor
Ecoturismul depinde de serviciile de interpretare
oferite de ghizi care sunt interfaţa dintre aria protejată
şi vizitatori. În plus, piaţa de ecoturism include un
segment de turişti cu un nivel înalt al cunoştinţelor
pentru care interpretarea de bază nu este suficientă.
Se propune crearea unor module de pregătire pentru
ghizii de turism cu specializare ecoturism cu specific
în Poarta Carpaţilor . Acestea vor cuprinde aspecte
specifice privind: concepte şi principii de bază în
ecoturism, tehnici de interpretare şi prezentare în
ecoturism, ecologie şi conservare, identificarea
plantelor şi animalelor, aspecte de geologie şi
geomorfologie, pregătirea şi derularea unui tur de tip
eco, responsabilităţile ghidului de turism, aptitudini de
comunicare, aspecte privind siguranţa turiştilor.

REZULTATE URMĂRITE
Ghizi locali care cunosc foarte bine zona şi au
abilităţile necesare să trasmită informaţiile către
turişti.
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INDICATORI
Nr. ghizi instruiţi, numărul de module de pregătire
create pentru ghidul de turism cu specializare în
ecoturism;

RESPONSABILI
CEM

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2020

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
POCA, taxe de scolarizare

POSIBILI PARTENERI
asociaţiile locale de ecoturism, AER,
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D

DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE

Obiectiv D1: Îmbunătăţirea nivelului de
pregătire profesională, precum şi dezvoltarea
organizaţională, profesională şi a carierei pentru
personalul implicat în activităţile de ecoturism din
ecodestinaţie

ACȚIUNE D1.2
Pregătirea profesională a resurselor umane ce desfăşoară o activitate lucrativă de
turism si in special de ecoturism
SUBACȚIUNE D1.2.1
Elaborare şi diseminare ghid Ecoturism în Poarta Carpaţilor
Crearea unor pachete educaţionale, informaţionale
şi de pregătire inovative pentru întreprinzătorii din
ecoturism. Aceste programe de pregătire vor cuprinde
aspecte privind: analize de marketing şi previziune,
dezvoltarea produsului turistic, managementul afacerilor mici, planificarea afacerii, surse de finanţare şi criterii

REZULTATE URMĂRITE
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţilor
antreprenoriale şi pregătirea comunităţilor locale
care oferă servicii de ecoturism.
Creşterea profitabilităţii afacerilor de ecoturism.

INDICATORI
Numărul de materiale de curs, programe de
pregătire create
Numărul de persoane care au beneficiat de
pachetul educaţional în ecoturism
Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților

de finanţare, aplicare pentru obţinerea de credite,
îndeplinirea criteriilor de acreditare, clasificare etc., şi
vor putea fi implementate în cooperare cu specialiştii
în educaţia de mediu şi ecoturism prin organizarea de
seminarii de orientare şi sprijin.

RESPONSABILI
CEM

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2020

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
POCA, Programul Erasmus, sponsorizări, taxe de
şcolarizare Erasmus

POSIBILI PARTENERI
AER, ProPark, Firme autorizate CNFPA, APL
www.cem.ro | 93

D

DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE

Obiectiv D1: Îmbunătăţirea nivelului de
pregătire profesională, precum şi dezvoltarea
organizaţională, profesională şi a carierei pentru
personalul implicat în activităţile de ecoturism din
ecodestinaţie

ACȚIUNE D1.2
Pregătirea profesională a resurselor umane ce desfăşoară o activitate lucrativă de
turism și în special de ecoturism
SUBACȚIUNE D1.2.2
Organizarea unor sesiuni de training / cursuri de pregătire pentru:
a. proprietarii de pensiuni: pregătire profesională de
specialitate (geografie şi istorie locală, legislaţie, surse
de finanţare, managementul serviciilor de cazare,
marketing şi management în ecoturism);
b. bucătari - prepararea de produse tradiţionale şi hrană
naturală;
c. cameriste - utilizarea produselor biodegradabile,
curăţarea eficientă a unei camere, a băilor şi a spaţiilor
comune, astfel încât consumul de apă, detergenţi,
energie să fie minim;
d. meşteri populari pentru a deveni antreprenori.
e. producători locali - consiliere, informare şi sprijin pentru înregistrarea de produse specifice locale de brand.

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
POCA, Programul Leonardo da Vinci, sponsorizări,
taxe de şcolarizare.

POSIBILI PARTENERI
AER, ProPark, Firme autorizate CNFPA, APL
Un exemplu ar fi crearea unui pachet de pregătire în
patru paşi:
Modulul 1: Start up în ecoturism! - se adresează tuturor
întreprinzătorilor din sectorul ecoturistic. Obiectivul
este de a informa participanţii cu privire la ceea ce
reprezintă ecoturismul. În funcţie de situaţie, primul
modul poate fi prezentat în diferite formate (seminarii,
CD ROM interactiv sau module on-line, broşuri).
Modulul 2: Cum dezvolt o afacere de ecoturism? oferă informaţii mai aprofundate cu privire la conceptul
de ecoturism şi implementarea sa. Acest curs este
deschis tuturor companiilor care doresc să dezvolte
afaceri în domeniu (analiza destinaţiei, planul de
management, politici de achiziţionare, managementul
calităţii, training intern). Se vor organiza seminarii de
2-3 zile cu instructori mobili şi se va stimula schimbul
94 | www.poartacarpatilor.ro

REZULTATE URMĂRITE
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţilor
antreprenoriale şi pregătirea comunităţilor locale
care oferă servicii de ecoturism.
Creşterea profitabilităţii afacerilor de ecoturism
îmbunătăţirea eficienţei muncii angajaţilor.
Creşterea interesului pentru practicile ecoturistice
în rândul operatorilor locali de turism.

INDICATORI
Ghizi locali care cunosc foarte bine zona şi au
abilităţile necesare să trasmita informaţiile către
turişti

RESPONSABILI
CEM

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022
de experienţe şi cunoştinţe între antreprenori.
Modulul 3: Afaceri interactive de ecoturism! - antreprenorii transformă şi aplică principiile conceptului de
ecoturism în practică în propria afacere. La acest nivel
este foarte util să se ofere consultanţă externă. Participanţii lucrează cu propria analiză a destinaţiei, sistem
de management, politica de achiziţionare, dezvoltarea
produsului, managementul calităţii şi plan intern de
pregătire.
Modul 4: Exemple de bune practici: Avantaje pentru
afaceri - participanţilor li se vor oferi exemple concrete
de idei de succes şi vor încerca să găsească idei
similare pentru propria afacere. Se vor edita şi distribui
Coduri de conduită şi Ghiduri de bune practici în ecoturism pentru operatori, agenţii economici din turism,
factori de decizie.

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților

E

DOMENIUL

DEZVOLTARE
AFACERI ȘI DEZVOLTARE
LOCALĂ
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E

DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE

Obiectiv E1: Dezvoltarea ofertei de produse
ecoturistice realizate de comunităţile locale

ACȚIUNE E1.1
Asigurarea cadrului necesar menţinerii obiceiurilor şi tradiţiilor locale specifice zonei
rurale în cadrul destinaţiei Poarta Carpaţilor
Obiceiurile şi tradiţiile locale reprezintă unul dintre elementele cheie ce aduc un plus de valoare în cadrul
produsului ecoturistic. Păstrarea acestora într-o formă cât mai apropiată de cea originală şi includerea în
pachetele ecoturistice creşte atractivitatea zonei şi contribuie la lărgirea nişei de turişti vizaţi. Paşii ce ar trebui
urmaţi pentru implementarea acestei acţiuni sunt:

SUBACȚIUNE E1.1.1
Selecție obiceuri și meșteșuguri
Investigarea şi selectarea obiceiurilor locale încă
vii sau a celor care mai există în memoria colectivă
a zonei - meşteşuguri reprezentative pentru
comunitate, tradiţii legate de oierit, ciclul anotimpurilor,
etc

REZULTATE URMĂRITE
Crearea unei baze de date cu meşteri populari
şi cu puncte pe o hartă spaţială şi temporală a
obiceiurilor locale

INDICATORI
- numărul de meşteri populari, numărul de localnici
implicaţi în păstrarea obiceiurilor

SUBACȚIUNE E1.1.2
Susținere manifestare obiceiuri şi meşteşuguri
Crearea unei hărţi virtuale (online şi offline) a meşterilor
şi producătorilor locali, care sa fie incluşi în traseele
turistice şi în pachetele ghidate. Crearea unor evenimente locale, pe baza tradiţiilor încă vii, care să ofere
oportunitatea manifestării şi continuării meşteşugurilor
în zonă.

REZULTATE URMĂRITE
Crearea unor evenimente ciclice - anuale - pentru
aducerea în spaţiul public a obiceiurilor tradiţionale
încă vii. Includerea şi promovarea tuturor
meşterilor şi producătorilor tradiţionali în pachetele
ecoturistice

INDICATORI
RESPONSABILI

- numărul de meşteri populari susţinuţi, numărul de
participanţi la evenimentele locale create

Asociaţiile locale de ecoturism

RESPONSABILI
PERIOADA DE REALIZARE
2017-2018

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
PNDR

POSIBILI PARTENERI
APL, CEM, Asociaţiile de producători locali

Asociaţiile locale de ecoturism

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2020

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
PNDR, POR

POSIBILI PARTENERI
APL, CEM, Asociaţiile de producători locali
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DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE

Obiectiv E1: Dezvoltarea ofertei de produse
ecoturistice realizate de comunităţile locale

ACȚIUNE E1.2
Înfiinţarea unor centre destinate valorificării produselor locale
Un astfel de centru se poate înfiinţa în cadrul centrului de informare turistică şi oferă posibilitatea valorificării
unitare a resurselor zonei şi oferirea unei experienţe ecoturistice complete. Aceasta corespunde şi orizontului
de aşteptare al turiştilor care sunt grupul ţintă pentru pachetele ecoturistice. Centrul de valorificare şi reţeaua de
producători aferentă poate fi obiectul unui proiect elaborat în parteneriat de autorităţi şi asociaţii locale şi finanţat
din PNDR.

REZULTATE URMĂRITE
Valorificarea produselor locale într-un cadrul
organizat.
Creşterea veniturilor comunităţilor locale.

RESPONSABILI
CEM

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2020

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
INDICATORI
- persoane implicate în această activitate (număr şi
procent din populaţia locală);
vânzări/lună (an)

PNDR

POSIBILI PARTENERI
APL, Asociaţiile de producători locali

ACȚIUNE E1.3
Înfiinţarea unor centre destinate valorificării produselor locale
Diversificarea serviciilor oferite turiştilor şi atragerea de fonduri în comunitate prin puncte de închiriere biciclete,
plimbări cu căruţe şi cu sănii, schiuri de tură, explorarea deschiderii zonei pentru plimbări ecvestre.

REZULTATE URMĂRITE
Diversificarea ofertei de agrement la nivelul
destinaţiei şi creşterea nivelului de satisfacţie al
turiştilor.
Stimularea economiei locale.

INDICATORI

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2020

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
PNDR, POIM, POR

- numărul de servicii de agrement oferite turiştilor;
persoane implicate în această activitate (număr şi
procent din populaţia locală).

RESPONSABILI

POSIBILI PARTENERI
APL

Asociaţiile locale de ecoturism

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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E

DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE

Obiectiv E1: Dezvoltarea ofertei de produse
ecoturistice realizate de comunităţile locale

ACȚIUNE E1.4
Educarea membrilor comunității pentru a crea un sentiment puternic de patriotism local, prin
colectarea și stocarea numelor diferitelor entități geografice, precum și a legendelor și poveștilor
din regiune, în vederea păstrării patrimoniului toponimic și oral al zonelor respective.
Se recomandă să se implementeze următoarele:
- - elaborarea metodologiei de colectare a
toponimelor.
- dezvoltarea portalului de colectare a toponimelor
astfel încât acest portal să răspundă nevoilor acestei
activităţi şi să fie uşor de utilizat de către diferite
grupuri ţintă/utilizatori (inclusiv copiii).
- documentarea/colectarea toponimelor şi din surse
scrise pentru zonele alese. De asemenea se vor purta
discuţii şi cu ambasadorii aleşi, “bâtrânii satului” şi
alte persone care pot deţine informaţii referitoare la
toponimie, legende locale.

INDICATORI
Portal de colectare a toponimelor.
Toponime introduse în baza de date

RESPONSABILI
CEM, Asociaţii locale

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2020

REZULTATE URMĂRITE
Membrii comunităţii cunosc bine zona şi mai
ales pot da informaţii corecte despre denumirile
locurilor in care trăiesc.
Creearea unei legături între bătrânii zonei şi tânăra
generaţie.
Topinime corecte folosite în materialele de
promovare a zonei (hârţi, website, broşuri, etc).
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POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
Fondul ONG, fonduri europene, GAL

POSIBILI PARTENERI
Asociaţiile locale de ecoturism, AER
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E

DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE

Obiectiv E1: Dezvoltarea ofertei de produse
ecoturistice realizate de comunităţile locale

ACȚIUNE E1.5
Dezvoltărea unor structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare cu certificare în
eco-turism
Continuarea susţinerii certificării unităţilor de cazare existente care urmăresc principiile ecoturismului în Moieciu
de Sus - Fundata. Promovarea certificării şi sprijinirea ei în zona Măgura-Peştera-Șimon.

REZULTATE URMĂRITE
Dezvoltarea unor structuri de cazare la nivelul
destinaţiei şi creşterea nivelului de satisfacţie al
turiştilor.
Stimularea economiei locale.

INDICATORI
Numărul de structuri de primire turistică certificate.

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2020

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
Fonduri Norvegiene.

POSIBILI PARTENERI
Asociaţiile locale de ecoturism, AER

RESPONSABILI
CEM
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DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE

Obiectiv E1: Dezvoltarea ofertei de produse
ecoturistice realizate de comunităţile locale

ACȚIUNE E1.6
Dezvoltarea unor produse ecoturistice certificate
Pentru a se adapta cat mai corect la nevoile şi aşteptările categoriilor de turişti vizate, pachetele de servicii din
zona (tururi, excursii ghidate, sejururi de diferite tipuri) vor beneficia prin adoptarea principiilor ecoturismului şi
efectuarea paşilor necesari certificării lor în sistemul dezvoltat în România de Asociaţia de Ecoturism AER.

REZULTATE URMĂRITE
Creşterea numărului de produse şi servicii care
au implementat un model de bune practici în
ecoturism.

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2020

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
Fonduri Norvegiene, POIM

INDICATORI
- numărul de produse / servicii turistice care
au implementat un model de bune practici în
ecoturism.

RESPONSABILI
CEM
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POSIBILI PARTENERI
Asociaţiile locale de ecoturism, AER
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CONSERVAREA
NATURII

Obiectiv F1: Participarea activă la conservarea şi
gestionarea durabilă a biodiversităţii

ACȚIUNE F1.1
Participarea activă a operatorilor economici din cadrul zonei la conservarea biodiversităţii
Pentru păstrarea şi conservarea biodiversităţii sunt necesare surse financiare importante, iar acest lucru nu
poate fi acoperit integral din bugetul de stat. Prin urmare sunt aplicate şi alte formule de finanţare. În practica
internaţională, actorii participanţi la derularea acestei forme de turism îşi aduc propria contribuţie în plan financiar
şi material la susţinerea activităţilor specifice de conservare a biodiversităţii.

SUBACȚIUNE F1.1.1
Sprijinirea activă a acţiunilor de conservare şi management a zonelor naturale pe a căror
valoare se bazează destinaţia şi implicarea Operatorilor Economici Locali în aceste activităţi
Deschiderea dialogului şi participarea asociaţiilor
ecoturistice locale în consiliile consultative ale parcurilor Piatra Craiului şi Bucegi, pentru a reprezenta acest
tip de turism şi pentru a putea contribui la procesul de
luare a deciziilor în domeniul conservării naturii în zonă.
Crearea unui mecanism financiar sau bazat de sprijin
voluntar care să se constituie într-o contribuţie din
partea localnicilor activi în ecoturism la activitatea de
conservare a naturii în zonă.
Atragerea voluntară a operatorilor economici locali
(OEL) pentru a participa cu resurse materiale şi / sau
financiare la acţiunile de conservare şi reecologizare în
cadrul celor două parcuri Piatra Craiului şi Bucegi.

REZULTATE URMĂRITE
Menţinerea stării actuale a biodiversităţii şi a
patrimoniului cultural existent.
Sprijinirea activităţilor de conservare şi protejare a
biodiversităţii la nivelul destinaţiei.

INDICATORI
- numărul de agenţi economici aflaţi în cadrul
destinaţiei care participă la sau susţin acţiuni de
conservare

RESPONSABILI
CEM

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022

POSIBILI PARTENERI
Asociaţiile locale de ecoturism, administraţiile
ariilor protejate, AER, APL
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CONSERVAREA
NATURII

Obiectiv F1: Participarea activă la conservarea şi
gestionarea durabilă a biodiversităţii

ACȚIUNE F1.2
Participarea activă a turiştilor la conservarea biodiversităţii
Includerea informaţiilor privind proiectele de conservare a naturii din destinaţie în segmentul de interpretare
prin prezentarea directă sau prin invitarea organizaţiilor
şi instituţiilor din destinaţie care activează în domeniul
conservării naturii să participe la interpretare. Promovarea iniţiativelor de fundraising pentru proiecte de
conservare care au impact asupra destinaţiei, stimulând
comportamentul de donator al turiştilor.

INDICATORI
- numărul de turişti participanţi anual la aceste
activităţi;
- valoarea sumelor încasate.

RESPONSABILI
Asociaţiile locale de ecoturism

REZULTATE URMĂRITE
Determinarea unui grad de înţelegere şi
participare personală mai activă din partea
vizitatorilor care mai apoi pot deveni mici
finanţatori ai unor activităţi derulate pentru
conservarea naturii în destinaţie.
Realizarea de fonduri suplimentare prin
participarea activă a turiştilor.

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
Resurse locale

POSIBILI PARTENERI
CEM, AER, Administraţiile ariilor protejate
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CONSERVAREA
NATURII

Obiectiv F1: Participarea activă la conservarea şi
gestionarea durabilă a biodiversităţii

ACȚIUNEA F1.3
Implementarea unei metode de management al vizitatorilor la nivel de destinaţie
Adoptarea zonării turistice realizate pentru zona
Moieciu de Sus-Fundata şi extinderea ei pentru a
include Măgura-Peştera-Şimon. Corelarea acestei
zonări cu planurile de management al vizitatorilor
aferente planurilor de managament ale parcurilor

REZULTATE URMĂRITE
Realizarea condiţiilor necesare de practicare
a ecoturismului pentru ca acesta să devină o
pârghie esenţială în conservarea naturii şi să se
evite degradarea ireversibilă în timp şi spaţiu a
mediului.

Bucegi şi Piatra Craiului. Adoptarea unui sistem de
monitorizare a turiştilor şi vizitatorilor din aceste zone
şi ajustarea lor periodică în funcţie de capacitatea de
suport evaluată. Colaborarea cu administratorii de arii
protejate din destinaţie.

RESPONSABILI
CEM, UMD

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2018

POSIBILI PARTENERI
Asociaţiile locale de ecoturism, administraţiile
ariilor protejate, APL
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Obiectiv F2: Realizarea monitorizării activităţilor
şi fluxurilor de turişti pentru menţinerea valorilor
naturale într-o stare de conservare favorabilă în
beneficiul ecodestinaţiei

ACȚIUNEA F2.1
Participarea actorilor principali din destinaţie la parteneriatele locale create pentru monitorizarea
şi controlul impactului activităţilor turistice asupra patrimoniului natural şi cultural în zonă.
UMD-ul sau autorităţile locale pot iniţia astfel de
parteneriate cu administratorii de arii protejate şi
autorităţile de protecţia mediului, pentru a împărtăşi
informaţiile legate de capacitatea de suport a zonei
şi a lua decizii pentru adaptarea şi direcţionarea
fluxurilor turistice.

RESPONSABILI
CEM, UMD

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2020

POSIBILI PARTENERI
APL, Adminsitraţiile ariilor protejate, Garda de
Mediu
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Obiectiv F2: Realizarea monitorizării activităţilor
şi fluxurilor de turişti pentru menţinerea valorilor
naturale într-o stare de conservare favorabilă în
beneficiul ecodestinaţiei

ACȚIUNE CADRU F2.1
Planificarea transportului turistic la nivel de destinaţie
SUBACȚIUNE F2.2.1
Regulamente de transport şi dezvoltarea de alternative de transport în comun
Realizarea unor regulamente de transport la nivel de
destinaţie astfel încât problemele de transport să se
rezolve şi să fie adaptat activităţilor ecoturistice. Este
foarte important ca acest regulament să fie introdus în
planurile de dezvoltare locale şi de urbanism. Acestea
vor prevedea specificarea tipului de vehicule / ambarcaţiuni permise, a limitei de viteză, a organismelor de
control şi a sancţiunilor aplicate;

INDICATORI
- regulament de transport elaborat. Planurile
locale au inclus regulamentul de transport.

RESPONSABILI
UMD

PERIOADA DE REALIZARE
REZULTATE URMĂRITE
Diminuarea impactului negativ provocat de
mijloacele de transport motorizate.
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2017-2022

POSIBILI PARTENERI
Asociaţiile locale de ecoturism, administraţiile
ariilor protejate, AER, APL
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CONSERVAREA
NATURII

Obiectiv F2: Realizarea monitorizării activităţilor
şi fluxurilor de turişti pentru menţinerea valorilor
naturale într-o stare de conservare favorabilă în
beneficiul ecodestinaţiei

ACȚIUNE CADRU F2.2
Planificarea transportului turistic la nivel de destinaţie
SUBACȚIUNE F2.2.1
Încurajarea folosirii mijloacelor de transport în comun
Oferirea unor variante de transport în comun la nivelul destinaţiei conform regulamentului de transport.
Accesibilizarea informaţiilor privind acestea pentru

REZULTATE URMĂRITE
Facilitarea accesului turiştilor cu mijloace de
transport în comun. Dezvoltarea de alternative
de transport locale. Reducerea presiunii asupra
localităţilor.

turişti. Se recomandă să se foloseasca serviciile locale și mijloacele de transport care au impact scăzut
asupra capitalului natural.

RESPONSABILI
UMD

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2020

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
INDICATORI

POR, POIM, Consiliul Judeţean Braşov

- numărul de soluții de transport alternativ
dezvoltate.
- numărul de afaceri locale dezvoltate.

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților

POSIBILI PARTENERI
APL
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Obiectiv G1: Realizarea unei cercetări profesioniste de
piaţă în scopul realizării unei baze de date disponibilă
tuturor organizaţiilor implicate în dezvoltarea
ecoturismului în destinaţia Poarta Carpaţilor.

ACȚIUNE CADRU G1.1
Culegerea informaţiilor pentru realizarea bazei de date
Cercetarea de marketing are scopul de a fundamenta deciziile privind orientarea strategică a activităţilor
de ecoturism şi conexe în destinaţie. Baza de date obţinută trebuie să conţină informaţii relevante care să
contribuie la ajustarea şi adaptarea activităţilor şi sub-activităţilor din celelalte domenii tematice, pentru
a orienta dezvoltarea destinaţiei către cel mai potrivit segment de piaţă o dată cu păstrarea principiilor
practicării ecoturismului. Componentele cercetării de piaţă:

SUBACȚIUNE G1.1.1
Analiza produsului turistic oferit de ecodestinaţia Poarta Carpaţilor
Identificarea punctelor tari şi punctelor slabe
ale destinaţiei, a elementelor de diferenţiere Unique Selling Proposition - în contextul naţional
şi internaţional, identificarea modalităţilor de
dezvoltare aşa cum sunt ele conturate în prezent de
către actorii principali din destinaţie.

REZULTATE URMĂRITE
Se vor obţine studii, rapoarte, date statistice ce
vor putea fi accesate de toţi actorii implicaţi în
activitatea ecoturistică; cunoaşterea realităţilor
pieţei căreia ne adresăm şi fundamentarea cât
mai corectă a deciziilor ce se vor lua în legătură
cu produsul ecoturistic; disponibilitatea unor date
statistice care să cuantifice volumul fluxurilor
turistice înregistrate în destinaţie şi pe diferite zone.

INDICATORI
- numărul de întâlniri de lucru; liste de
participanţi;raportul final

RESPONSABILI
UMD

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2020

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
MT, Surse locale, Fondul ONG, Fonduri Europene

POSIBILI PARTENERI
Universitatea Transilvania, Institutul National de
Cercetari in Turism, AER

PERSOANA DE CONTACT
Adina Candrea; Diana Foris

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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Obiectiv G1: Realizarea unei cercetări profesioniste de
piaţă în scopul realizării unei baze de date disponibilă
tuturor organizaţiilor implicate în dezvoltarea
ecoturismului în destinaţia Poarta Carpaţilor.

ACȚIUNE CADRU G1.1
Culegerea informaţiilor pentru realizarea bazei de date
SUBACȚIUNE G1.1.2
Realizarea studiului de piaţă
Realizarea unui studiu de segmentare a pieţei existente şi
potenţiale pentru ecoturism, care să includă tiparele şi distribuţia cererii, profilul consumatorului cu date psihografice
şi demografice (categorii sociale, vârste, studii, motivaţie
externă şi internă, nivel al veniturilor, nevoi, aşteptări, posibilităţi de plată şi implicare); precum şi analiza concurenţilor
(produse oferite, puncte slabe, puncte forte, avantaje
competitive pe piaţa internă şi externă);
De asemenea se recomandă realizarea unui protocol cu
Institutul Naţional de Statistică pentru furnizarea de date
periodice despre destinaţia Poarta Carpaţilor care să contribuie la monitorizarea direcţiei de dezvoltare alese.

REZULTATE URMĂRITE
Se vor obţine studii, rapoarte, date statistice ce vor
putea fi accesate de toţi actorii implicaţi în activitatea
ecoturistică; cunoaşterea realităţilor pieţei căreia ne
adresăm şi fundamentarea cât mai corectă a deciziilor ce se vor lua în legătură cu produsul ecoturistic.
Se vor obţine studii, rapoarte, date statistice ce vor
putea fi accesate de toţi actorii implicaţi în activitatea
ecoturistică.

INDICATORI
- fișe de monitorizare şi chestionarele de piaţă,
numărul de rapoarte generate.
- rapoarte statistice

RESPONSABILI

SUBACȚIUNE G1.1.3
Controlul calităţii produsului ecoturistic şi actualizarea datelor obţinute din
cercetările de piaţă.
Controlul periodic al eficienţei direcţiei de
dezvoltare adoptate în cadrul strategiei, prin
interviuri şi studii ale satisfacţiei consumatorilor,
chestionare de feedback, monitorizarea nivelului şi
evoluţiei vânzărilor produselor principale - pachete
ecoturistice - cât şi a celor conexe - promoţionale,
produse locale, etc.
Actualizarea periodică a datelor şi rezultatelor
obţinute, realizarea de noi cercetări impuse de
evoluţia pieţei este recomandat a se realiza la
fiecare 5 ani.

REZULTATE URMĂRITE
Cunoaşterea realităţilor pieţei căreia ne
adresăm şi fundamentarea cât mai corectă a
deciziilor ce se vor lua în legătură cu produsul
ecoturistic.

INDICATORI
- numărul de rapoarte; numărul de studii; fişă
indicatori de monitorizare.

RESPONSABILI
UMD

UMD

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2020

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
MT, Surse locale, Fondul ONG, Fonduri Europene

POSIBILI PARTENERI
Universitatea Transilvania, Institutul National de
Cercetari in Turism, AER
110 | www.poartacarpatilor.ro

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
MT, Surse locale, Fondul ONG, Fonduri Europene

POSIBILI PARTENERI
Universitatea Transilvania, Institutul National de
Cercetari in Turism, AER
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Obiectiv G1: Realizarea unei cercetări profesioniste de
piaţă în scopul realizării unei baze de date disponibilă
tuturor organizaţiilor implicate în dezvoltarea
ecoturismului în destinaţia Poarta Carpaţilor.

ACȚIUNE CADRU G1.1
Culegerea informaţiilor pentru realizarea bazei de date
SUBACȚIUNE G1.1.4
Implementare sistem monitorizare vizitatori
Realizarea şi implementarea unui sistem de
monitorizare a fluxurilor de turişti şi vizitatori în
destinaţie; realizarea unui studiu privind capacitatea
de suport a destinaţiei având în vedere fluxurile
existente şi conservarea valorilor naturale şi
culturale ale zonei.

RESPONSABILI
UMD

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022

REZULTATE URMĂRITE
Rapoarte privind fluxurile de turişti şi vizitatori

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
MT, Surse locale, Fondul ONG, Fonduri Europene

INDICATORI
- fişele de monitorizare

POSIBILI PARTENERI
Universitatea Transilvania, Institutul National de
Cercetari in Turism, AER, voluntari

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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Obiectiv G1: Realizarea unei cercetări profesioniste de
piaţă în scopul realizării unei baze de date disponibilă
tuturor organizaţiilor implicate în dezvoltarea
ecoturismului în destinaţia Poarta Carpaţilor.

ACȚIUNEA G1.2
Completarea şi gestionarea bazei de date printr-un sistem GIS
Realizarea efectivă a portalului ce cuprinde baza
de date presupune desfăşurarea următoarelor subacţiuni:
- crearea bazei de date în format electronic cu acces
pe bază de parolă pentru organizaţiile implicate în
activitatea ecoturistică;
- gestionarea bazei de date de către UMD şi
emiterea rapoartelor în funcţie de activităţile la care
vor fi folosite datele.

REZULTATE URMĂRITE
Asigurarea sustenabilităţii menţinerii bazei de date
şi a actualizărilor acesteia în coordonarea unei
entităţi independente şi responsabile.

INDICATORI
- bază de date/portal; numărul de accesări/număr
de persoane către care s-a diseminat informaţia
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RESPONSABILI
UMD

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
MT, Surse locale, Fondul ONG, Fonduri Europene

POSIBILI PARTENERI
Asociaţiile locale.
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Obiectiv G2: Îmbunătăţirea calităţii experienţei turistice

ACȚIUNEA G2.1
Crearea unui plan de marketing pe baza elementelor integrate şi a datelor obţinute în urma
cercetării de piaţă
Planul urmăreşte dezvoltarea destinaţiei pentru a se
plia pe obiectivele de piaţă şi de profil al turistului pe
care le stabileşte urmând analiza realizată. Planul are
drept scop îmbunătăţirea calităţii şi adaptarea ofertei
pentru a crea experienţa turistică care valorizează
USP-ul destinaţiei

REZULTATE URMĂRITE
Plan de marketing cu acţiuni, termene şi mijloace de
monitorizare

RESPONSABILI

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
MT, Surse locale, Fondul ONG, Fonduri Europene

POSIBILI PARTENERI
Asociatiile locale de ecoturism, APL, AER

UMD

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților
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Obiectiv G2: Îmbunătăţirea calităţii experienţei turistice

ACȚIUNE CADRU G2.2
Crearea unor produse/programe ecoturistice integrate
Cooperarea între actorii locali este cheia succesului
pentru o activitate ecoturistică eficientă. Fiecare dintre
aceştia se poate specializa pe o anumită direcţie
(agrement, transport, cazare şi alimentaţie etc.), dar
numai împreună pot oferi un pachet turistic complet şi
competitiv. În aceste condiţii este necesară o abordare
integrată atât a ofertei turistice cât şi a modalităţii de
organizare a acesteia cu scopul realizării de programe

turistice cu un ritm mai lent al vizitării, diversificate,
care să polarizeze principalele resurse aflate în cadrul
destinaţiei, atât ca actori cât şi ca zone.
Promovarea pachetelor sub sigla destinaţiei Poarta
Carpaţilor, precum şi comunicarea succeselor acesteia
sunt primii paşi, de la care se porneşte, urmărind apoi
şi un sector de inovare și creare de noi experienţe

SUBACȚIUNE G.2.1.1
Creare produse ecoturistice inovative
Crearea unor produse ecoturistice inovative la nivel
de destinaţie care să fie concentrate pe USP-ul
acesteia şi să implice mai multe zone şi actori
locali - turoperatori, pensiuni, administraţii de arii
protejate; în cadrul acestor produse vor fi valorificate
toate oportunităţile turistice oferite de destinaţie
– drumeţii şi activităţi în natură (echitaţie, căţărare,
observarea animalelor, plimbări cu bicicleta, schi
de tură etc.), vizitarea stânelor turistice, vizitarea
obiectivelor culturale, participarea la activităţi
agricole şi meşteşugăreşti din cadrul gospodăriilor
locale, participarea la evenimentele locale etc.

REZULTATE URMĂRITE
Lărgirea spectrului de activităţi va conduce la
creşterea satisfacţiei turiştilor şi a numărului de zile
petrecute de aceştia în cadrul destinaţiei.
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INDICATORI
fişele de monitorizare

RESPONSABILI
UMD

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
Fondul ONG, Fonduri europene, GAL, surse
proprii, investitori

POSIBILI PARTENERI
Adminstrațiile ariilor protejate, Asociațiile locale
de ecoturism, APL, AER, ANAT
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Obiectiv G3: Eficientizarea reţelei de distribuţie
a produsului ecoturistic

ACȚIUNE CADRU G.3.1
Stimularea extinderii reţelei de tur-operatorii care distribuie produse ecoturistice din Poarta
Carpaţilor
Pentru definirea modului de distribuţie, alegerea
şi stabilirea numărului de intermediari, destinaţia
ecoturistică trebuie să pornească de la dimensiunile
activităţii sale în general şi de la cele de distribuţie
pe anumite pieţe în special, pentru ca apoi, în funcţie
de acestea să poată opta pentru varianta strategică

cea mai avantajoasă. O tendinţă de evoluţie a
distribuţiei produselor şi serviciilor turistice are în
vedere preocuparea tot mai vizibilă a furnizorilor şi
intermediarilor specializaţi de a valorifica oportunităţile
oferite de noile tehnologii de comunicaţii.

SUBACȚIUNE G.3.1.1
Realizare parteneriate cu tur-operatori
Realizarea de parteneriate cu tur-operatori români
şi străini specializaţi pe turism de nişă şi ecoturism;
organizarea unor vizite de familiarizare care să pună
în lumină şi în valoare destinaţia.

REZULTATE URMĂRITE
Creşterea vizibilităţii (a sistemului, dar indirect şi a
prestatorului de servicii turistice) şi a accesului la o
masă de clienţi potenţiali impresionantă.

RESPONSABILI
UMD

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
Finanţări private, Fondul ONG, Fonduri Europene, Gal

INDICATORI
- numărul de parteneriate încheiate;
- numărul de pachete ecoturistice vândute
după implementarea acestor măsuri/ evoluţia
vânzărilor;

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților

POSIBILI PARTENERI
Asociațiile locale de ecoturism, AER, ANAT
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Obiectiv G3: Eficientizarea reţelei de distribuţie
a produsului ecoturistic

ACȚIUNE CADRU G.3.1
Stimularea extinderii reţelei de tur-operatorii care distribuie produse
ecoturistice din Poarta Carpaţilor
SUBACȚIUNE G 3.1.2
Crearea unui sistem de rezervare on-line (sau promovarea utilizării unuia existent)

Dezvoltarea sistemelor de rezervare on-line proprii
sau prin integrarea în cadrul unuia dintre sistemele
majore de distribuţie on-line (de exemplu: travelocy).

REZULTATE URMĂRITE

RESPONSABILI
UMD

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022

Creşterea numărului de pachete turistice vândute.

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
INDICATORI
- numărul de sisteme de rezervare create;
- numărul de sisteme la care s-a aderat;
- numărul de pachete ecoturistice vândute după
implementarea acestor măsuri/ evoluţia vânzărilor.
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MT, ANAT, POR Axa 5 Domeniul 5.3.

POSIBILI PARTENERI
Asociațiile locale de ecoturism, APL
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Obiectiv G4: Promovarea produsului ecoturistic la nivel
naţional şi internaţional

ACȚIUNE G.4.1
Realizarea planului şi campaniei de publicitate

Realizarea unei campanii de relaţii publice (lobby,
relaţii cu mass-media - bloggeri, jurnalişti influenţi
în mediul on-line, evenimente speciale organizate
pentru jurnalişti şi public de specialitate). Planul şi
instrumentele specifice campaniei se realizează
în funcţie de USP-ul destinaţiei stabilit în acord
cu actorii locali şi urmând rezultatele studiului de
piaţă. Având în vedere profilul turiştilor vizaţi de
pachetele ecoturistice, este posibil ca influenţarea
lor prin intermdiul factorilor de opinie - bloggeri,
presa specializată, lideri de opinie ai publicului
(sportivi, pasionaţi de drumeţii montane, etc) să fie
cea mai bună strategie de intrare pe piaţă a acestei
destinaţii în România dar și extern. De asemenea
se recomandă participarea la târguri şi expoziţii
de turism, specializate pe ecoturism sau turism
alternativ.

REZULTATE URMĂRITE
Facilitarea cunoaşterii de către consumatori şi
publicul României ca destinaţie ecoturistică.
Formarea unei atitudini favorabile faţă de destinaţia
ecoturistică faţă de forma de turism, faţă de natură şi
conservarea mediului natural.
Dezvoltarea unor relaţii funcţionale de lungă durată
cu mass-media.

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022

INDICATORI
- secţiune din cadrul portalului de promovare;
- numărul de accesări ale portalului.

RESPONSABILI
UMD

Strategie de Ecoturism - Poarta Carpaților

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
MT, POR Axa 5 Domeniul 5.3.

POSIBILI PARTENERI
Parteneriate media cu rețele de presa online,
audio-video, Asociațiile locale de ecoturism,
AER
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Obiectiv G4: Promovarea produsului ecoturistic la nivel
naţional şi internaţional

ACȚIUNEA G.4.2
Realizarea de acţiuni de promovare la nivel de destinaţie ecoturistică
Participarea la evenimente de promovare specifice
din ţară şi din străinătate (târguri de turism, saloane
speciale, seminarii tematice);
Valorificarea tradiţiilor şi sărbătorilor locale, precum
şi a evenimentelor recente de succes - maratoane
montane, weekend-uri tematice pentru familii, etc.
Crearea de evenimente speciale la nivelul
destinaţiei, cu promovare ţintită către categoriile
de turişti care se adaptează profilului din studiul de
piaţă.

REZULTATE URMĂRITE
Cunoaşterea şi anticiparea tendinţelor pieţei şi ale
segmentelor sale specifice.
Crearea unei imagini pozitive la nivelul pieţei, în
rândurile consumatorilor şi mediei.
Posibilitatea de a veni în contact cu diferiţi
furnizori, prestatori de servicii, dar şi cu
consumatorii finali.
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INDICATORI
- numărul de materiale tipărite;
- numărul de participanti la evenimente

RESPONSABILI
UMD, Asociatiile locale de ecoturism

PERIOADA DE REALIZARE
2017-2022

POSIBILE SURSE DE FINANȚARE
MT, POR, PNDR, MT, Fondurile Norvegiene

POSIBILI PARTENERI
APL, Administrațiile ariilor protejate, asociațiile
de producători locali
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Obiectiv H1: Funcţionarea destinaţiei ecoturistice Poarta
Carpaţilor în parteneriat cu actorii interesaţi şi implementarea
strategiei de dezvoltare

ACȚIUNE
Constituirea UMD pentru asigurarea managementului destinaţiei de ecoturism Poarta Carpaţilor
Pentru a defini cadrul organizational de
implementare în zona se recomandă să se
constituie/desemneze Unitatea de Management
a Destinației, ca formă de organziare, coordonare
și dezvoltare a viitoarei destinații și ca formă de

parteneriat activ și eficient, astfel încât destinația
să fie una funcțională. Pentru a se îndeplini acest
obiectiv recomandăm ca la nivel a diferiților actori
ai destinației să se aplice schema de mai jos
(adaptată la nevoile locale).

Principalele responsabilităţi ale UMD sunt:
• D
 ezvoltarea strategiei de turism și planul de
marketing în colaborare cu autoritățile locale,
sectorul privat și administrațiile ariilor protejate și
coordonarea implementării lor;
• Definirea și menținerea unei poziționări efective
pe piață;
• Asistență sectorului privat și public în planificarea
turismului în destinație;
• Informarea vizitatorilor în interiorul destinației dar
şi a celor care nu sunt încă în destinație;;
• Oferă după caz un serviciu de rezervare pentru
vizitatori;
- serviciul de rezervări prin aplicația BMF BMF
- oferirea servicilor de cazare pe booking.com, google
destinations, infoturism, ecarta, etc

• D
 ezvoltarea unui sistem de monitorizare la
nivelul destinației;
• Crearea unei baze de resurse: studii, cercetări,
publicații și diseminarea lor către destinație și
turiști;
• Dezvoltarea și promovarea evenimentelor locale;
• Colaborarea pentru menținerea unui mediu
natural și cultural atractiv;
• Promovarea și implementarea unui standard de
calitate și de mediu;
• Dezvoltarea și sprijinirea de noi produse turistice;
• Susținere pentru localnici (rezidenți) în
desfăşurarea activităţilor turistice.
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PARTENERIAT de susținere al destinației ecoturistice
POARTA CARPAȚILOR
Administrația
Publică locală

Sectorul privat

Administrația
Ariilor Protejate

ONGuri locale și
regionale

ONGuri
naționale

Alți actori:
universități, GAL,
etc

UMD - Unitatea de Management a destinației
POARTA CARPAȚILOR
Găzduit de Fundația Centrul de
Ecologie Montană

Personal angajat
direct

Personal alocat de
către alte instituții
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Personal în regim
de voluntariat

Infrastructură

Logistică
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