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INTRODUCERE
Este oarecum ironic faptul că potenţialul natural,
cultural și de tradiţii care face din România una
dintre cele mai interesante destinaţii pentru turism sustenabil este perceput ca fiind o barieră
în calea dezvoltării. Dacă prin dezvoltare înţelegem un model industrial, turism de masă și
înlocuirea culturilor locale cu stereotipul culturii
urbane, ar putea fi adevărat.
Dar dezvoltarea locală, așa cum ne arată experienţa
îndelungată de lucru în comunităţi, e sustenabilă
doar dacă e împletită cu specificul zonei. Efortul de
a crea programe care să pună în valoare responsabil și eficient economic potenţialul unei zone este,
mai ales, un efort de schimbare de mentalitate. Un
proces pe termen lung, care nu poate fi impus din
exterior, pentru că are la bază ideea că însăși comunitatea locală va găsi soluţiile pentru a proteja și a
exploata potenţialul.
Programul de Dezvoltare de Ecodestinaţii este un
demers ambiţios: și-a propus să aducă dezvoltare
economică în șapte zone din România, prin transformarea lor în destinaţii atractive pentru ecoturism.
Fundaţia pentru Parteneriat a folosit extraordinara
experienţă de lucru în comunităţi și programe de
mediu pentru a selecta zone și organizaţii locale
potrivite unui astfel de demers.
Cum ecoturismul este o industrie în sine, care cere
expertiză specifică, Asociaţia de Ecoturism din

România a avut un rol hotărâtor în a defini criteriile
de succes și în a conecta destinaţiile între ele și cu
restul lumii.
Acest demers pe termen lung, foarte antreprenorial
în abordare, presupune riscuri mult mai mari decât
un program clasic. Întrucât Romanian-American
Foundation funcţionează în multe privinţe pe principiile unui fond cu capital de risc, designul programului și al finanţării a fost foarte colaborativ și flexibil.
Cea mai ”sănătoasă” dezvoltare locală e cea care
vine din comunitate. Are nevoie de un leadership
puternic, de o reţea de parteneri locali implicaţi și
de un sistem de suport și finanţare dispus nu doar
să creeze regulile, dar și să susţină și să înveţe pe
parcurs.
După această primă fază de cinci ani, Programul de
Ecodestinaţii continuă cu o etapă nouă. Sperăm ca
el să fie sursă de inspiraţie pentru alte organizaţii dedicate investiţiilor durabile; fie pentru a se alătura ca
parteneri ai Programului, fie pentru a iniţia propriile
demersuri.
Roxana Vitan, președinte Romanian-American
Foundation; Laszlo Potozky, director Fundaţia
pentru Parteneriat; Andrei Blumer, președinte
Asociaţia de Ecoturism din România;
Romeo Vasilache, director de programe,
Romanian-American Foundation
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TRANSFORMARE PRIN
LEADERSHIP LOCAL
România are toate datele de bază pentru a deveni una dintre cele mai interesante destinaţii
de ecoturism. Este unul dintre cele mai bogate teritorii europene în materie de biodiversitate.
Cele 27 de parcuri naturale și naţionale, cele peste 350 de sit-uri Natura 2000, împreună cu
tradiţiile și cultura locală, reprezintă un patrimoniu a cărui valoare, inteligent folosită, poate
schimba harta dezvoltării economice și sociale locale.

Foto Mihai Moiceanu

4

PROGRAMUL DE ECODESTINAŢII

Există un context bun pentru a acorda atenţie
acestui potenţial: România este una dintre primele
ţări din Europa care a creat în 2012, prin contribuţia
Asociaţiei de Ecoturism, o schemă de certificare
pentru destinaţii ecoturistice, pe baza criteriilor
Consiliului Global pentru Turism Sustenabil și a
standardelor europene. În prezent, există cinci astfel de arii desemnate ca destinaţii certificate: zona
Zărnești-Piatra Craiului, zona Mara-Cosău-Creasta
Cocoșului, zona Ţara Haţegului – Parcul Naţional Retezat Ţara Dornelor și zona Vânători-Neamţ.

În plus, la nivel global, turismul reprezintă una
dintre industriile cu cele mai rapide rate de creștere, iar turismul sustenabil se dezvoltă cu rate de
10-15% anual.
Între potenţial și realitate există, însă, o considerabilă discrepanţă.
În parte, pentru că tot acest imens potenţial este
adesea perceput ca o barieră în calea dezvoltării:
comunităţile locale percep mai degrabă restricţiile
specifice ariilor protejate, decât posibilitatea de a
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O tendinţă globală
O cercetare din 2019 a booking.com arată
că sustenabilitatea influenţează deciziile
privind rezervările:
1. 7 3% dintre călătorii globali intenţionează
să stea măcar o dată pe an într-o locaţie
de ecoturism.
2. 7 0% spun că probabilitatea de a rezerva
este mai mare dacă locaţia este prietenoasă cu mediul. Mai mult de jumătate
din călătorii la nivel global sunt determinaţi să facă alegeri sustenabile privind
deciziile de cazare.
Potrivit Centrului pentru Turism Responsabil,
cei care călătoresc au o preocupare din ce
în ce mai mare pentru impactul de mediu
și cultural al turismului. Procentul celor care
caută să stea în locuri prietenoase cu mediul
a crescut de la 65% în 2017, la 68% în 2018.

folosi sustenabil aceste resurse. Tradiţiile și cultura
locală sunt de mult ori văzute mai degrabă ca
semne ale „încremenirii“ în trecut și subdezvoltării,
decât ca posibile elemente de identitate unică
a locului. Dincolo de toate acestea, sunt adesea
absente coordonarea și colaborarea în interiorul
comunităţilor locale și o idee coerentă care să
agrege efortul la nivel naţional.
Legislaţia nu este suficientă pentru a determina
apariţia unei oferte care să întâlnească acest
extraordinar trend global și să agrege potenţialul.
Pentru că ecoturismul este un fenomen depen-
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dent de un context local (natură, atracţii, tradiţii,
gastronomie etc) este nevoie de două elemente
esenţiale: leadership local și coordonarea eforturilor locale într-un cadru mai mare.
Programul pentru Dezvoltarea Destinaţiilor de
Ecoturism (Programul de Ecodestinaţii) accelerează crearea de destinaţii de ecoturism și sprijină înfiinţarea unei reţele naţionale de destinaţii
în România. Scopul programului este de a contribui la dezvoltarea economică a comunităţilor
locale, conservarea naturii și culturii locale și la
poziţionarea României ca destinaţie importantă
pe harta ecoturismului.
Experienţa Romanian-American Foundation (RAF)
și a Fundaţiei pentru Parteneriat (FP) în programe
de dezvoltare economică în zonele rurale stă la
baza acestui demers.

La finalul programului
În programul Green Entrepreneurship (20102014), RAF și FP au susţinut financiar, cu consultanţă și expertiză, înfiinţarea și creșterea a cinci
iniţiative de antreprenoriat social în zone rurale
sub-dezvoltate. Toate au avut ca scop utilizarea
sustenabilă a unor resurse locale unice. Experienţa acestui prim program pilot de dezvoltare
economică locală a arătat două lucruri: că un
„motor“ de dezvoltare locală are capacitatea de
a crea schimbare, dar că o întreprindere socială
are un potenţial limitat de a „radia“ schimbare
într-o comunitate.
Ecoturismul are potenţialul de a crea impact mai
mare și de a acoperi un teritoriu mai vast. Progra-

Biserica din Densuș, Destinaţia Ţara Haţegului - Retezat. Foto Remus Suciu
mul de Ecodestinaţii păstrează neschimbate principiile iniţiale din 2010: că dezvoltarea locală pleacă
dinspre comunităţi și nu poate fi dictată de sus în
jos, că activele locale sunt o resursă valoroasă și la
îndemână, că interesele economice locale trebuie
îmbinate cu sustenabilitate pe termen lung.
Dar ambiţia lui este de a crea un model de dezvoltare economică locală la nivel de microregiune
care să aibă la bază ecoturismul.
Deși a constat în granturi, programul operează
mai degrabă pe principiile unei investiţii de
capital de risc, decât după filozofia unui program clasic de finanţare; ceea ce înseamnă
flexibilitate și adaptare din mers la realitate și la
concluziile unor etape intermediare, asistenţă
pe întreaga perioadă de desfășurare și implicarea directă a organizaţiilor finanţatoare pe

parcursul programului.

În același timp, spre deosebire de alte programe din zonele rurale, care urmăresc un
obiectiv izolat (crearea de pensiuni, încurajarea
afacerilor mici sau finanţarea de infrastructură etc), Programul de Ecodestinaţii pleacă de
la premisa că, ajutând la crearea unui nucleu
local de leadership în zonă, acesta va agrega în
jurul său alte resurse (colaborarea autorităţilor,
dezvoltarea de servicii de ecoturism, crearea
de infrastructură, încurajarea antreprenoriatului
sustenabil etc).
În ansamblu, întreaga arhitectură de program
se bazează pe ideea de „leverage“, și anume
aceea că o investiţie rezonabilă, bine plasată, va
atrage după sine un angrenaj de resurse (din
partea autorităţii locale, a altor parteneri, din alte
programe de granturi) care va duce la dezvoltarea economică a zonei.
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Programul de
Ecodestinaţii
•P
 erioadă de desfășurare: 5 ani (20142019)
•C
 onsorţiu de management:
Finanţator: Romanian-American
Foundation
Manager de program și cofinanţator:
Fundaţia pentru Parteneriat
Partener tehnic: Asociaţia de Ecoturism
din România
•B
 uget total: 3,57 mil USD (1,77 mil USD
grant RAF+1,8 mil USD granturi colaterale
atrase de FP)
•7
 Ecodestinaţii
- Băile Tușnad și împrejurimile
- Mara-Cosău-Creasta Cocoșului
- Colinele Transilvaniei
- Ţara Haţegului-Retezat
- Pădurea Craiului
- Ţara Dornelor
- Ţinutul Zimbrului
•O
 biective principale:
1. Să sprijine organizaţii locale pentru a
gândi și aplica planuri sustenabile și a
crea instituţii locale pentru dezvoltarea
zonei ca destinaţie de ecoturism.
2. S
 ă contribuie la politici publice în
ecoturism.
3. S
 ă creeze o reţea de destinaţii și o
strategie de comunicare a României
ca destinaţie pentru ecoturism.
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La finalul Programului, fiecare dintre cele șapte
destinaţii se află într-o fază diferită de dezvoltare, în funcţie de dimensiunea zonei, de calitatea
leadershipului local al managerului de destinaţie,
de implicarea altor actori locali sau de activele din
regiune.
Cert este că performanţa agregată a celor șapte regiuni arată:
• o triplare a numărului de pensiuni;
• o creștere cu aproape 70% a numărului de turiști;
• o creștere cu 50% a duratei medii de ședere în
destinaţie;
• o creștere cu 170% a numărului de înnoptări.
Dincolo de rezultatul statistic, consecinţa importantă a Programului este că a creat un cadru de
colaborare locală și un obiectiv care să focalizeze
eforturile actorilor locali care, până atunci, nu lucraseră împreună. De asemenea, faptul că a stabilit un
standard a ceea ce înseamnă infrastructură pentru
ecoturism este, de asemenea, un rezultat important, deși greu de cuantificat. Unul dintre cele mai
importante rezultate este crearea, în premieră, a
unui mecanism de monitorizare a activităţii de
ecoturism, ca bază pentru orice strategie.
Construcţia unei destinaţii nu este o misiune pe
termen scurt sau mediu, ci un proces care cere cel
puţin o decadă.
Programul de Ecodestinaţii reprezintă o intervenţie
strategică, al cărei rol a fost de a pilota un model de
schimbare și de a construi o bază pentru viitor. Acest
document sintetizează Programul, principiile pe care
a fost construit, mecanismele lui de funcţionare și
concluziile acestui model de dezvoltarea comunitară.

Casă tradiţională maramureșeană, Destinaţia Mara Cosău - Creasta Cocoșului. Foto Peter Lengyel
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TEORIA SCHIMBĂRII
DE LA FRAGMENTARE
LA VIZIUNE STRATEGICĂ
Dezvoltarea economică sustenabilă a unei zone cu potenţial natural, cultural și istoric local
poate avea loc doar dacă acest potenţial aduce beneficii comunităţilor locale. Iar acest lucru
este posibil atunci când efortul este condus de un lider local cu viziune strategică.
De cele mai multe ori existenţa parcurilor și a
ariilor naturale protejate pare a fi mai degrabă o problemă decât o oportunitate pentru
zonele în care acestea se află: restricţiile de
trafic, de exploatare sau de infrastructură par
a împiedica autorităţile și comunitatea loca-

lă să se dezvolte. Dar aceasta este doar în
aparenţă o dilemă. Experienţa internaţională
arată că dezvoltarea profitabilă și sustenabilă
nu are nevoie de eliminarea restricţiilor, ci de
un model diferit, care să folosească inteligent
potenţialul.

„Ipoteza de bază a acestui program este aceea că ecodestinaţia devine
punct nodal al dezvoltării locale. Reţeaua de parteneri locali este esenţială pentru ca modelul să aibă tracţiune.“
Foto Mihai Moiceanu
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Roxana Vitan, Președinte Romanian-American Foundation.
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Cele 8 principii ale
ecoturismului
1. Se bazează pe zonele naturale. Presupune experienţa directă și personală a turistului în natură, se desfășoară în cadrul naturii
și se bazează pe utilizarea acesteia.
2. Interpretarea produsului ecoturistic.
Turiștii și comunitatea locală primesc informaţii și experienţe în legătură cu potenţialul zonei, valorile ei naturale și culturale.
3. I mpact minim asupra naturii. Toate activităţile ecoturistice respectă conservarea
naturii și dezvoltarea durabilă.
4. Conservarea ariilor naturale. Cei care
operează zona contribuie la conservarea ei.
5. Dezvoltă comunităţile locale. Parte importantă din beneficiile care rezultă din activităţile ecoturistice se îndreaptă către comunităţi.
6. Impact negativ minim asupra culturii
locale. Ecoturismul pune în evidenţă și
componenta culturală a ariei și contribuie la
conservarea culturii și stilului de viaţă local.
7. R
 ăspunde așteptărilor turiștilor. Oamenii care aleg zonele de ecoturism au un
nivel ridicat de educaţie și de așteptări.
Satisfacţia faţă de produsul turistic este
esenţială.
8. M
 arketing responsabil. Oferă clienţilor
informaţii complete și responsabile care
conduc la creșterea respectului pentru
mediul natural și cultural al zonelor vizitate
și a gradului de satisfacere a turiștilor.

12

PROGRAMUL DE ECODESTINAŢII

Ecoturismul este un fel responsabil de a călători în ariile naturale, care conservă mediul și
îmbunătăţește viaţa comunităţilor locale - The
Ecotourism Society
Ipoteza Programului de Ecodestinaţii este aceea că parcurile și ariile naturale protejate pot
deveni epicentrul unui model de dezvoltare
economică locală. Iar „vehiculul“ de dezvoltare
este conceptul de ecodestinaţie pentru turism,
coordonată de unitatea de management a
destinaţiei.
Conceptul de ecodestinaţie presupune o construcţie coerentă și strategică ce angrenează
în jurul ei autoritatea locală, antreprenorii locali,
micii meșteșugari, ghizi locali, școli și comunitate
locală. Scopul acestei construcţii este de a crea
produse și pachete turistice bazate pe natura, tradiţia, cultura și istoria locului, astfel încât destinaţia
să aducă un anumit gen de turiști și venituri care
rămân în zonă.
Acest gen de dezvoltare presupune o schimbare de
mentalitate: dacă proprietarul de pensiune dintr-o
zonă turistică clasică se gândește la cum poate
avea mai mulţi turiști, proprietarul de pensiune
dintr-o destinaţie de ecoturism se gândește la cum
își poate integra oferta într-un ansamblu mai mare,
pentru că știe că prosperitatea lui depinde de creșterea destinaţiei.
Rolul managerului de destinaţie este să înţeleagă și
să creeze destinaţia ca ansamblu de resurse unice
care trebuie să lucreze împreună pentru a crea
un efect de multiplicare. Majoritatea resurselor din
Programul de Ecodestinaţii s-au concentrat către a
crea aceste nuclee de leadership local, Unităţile de

Management a Destinaţiei (UMD), care reprezintă
componenta critică ce lipsește. UMD devine, în
timp, entitatea căreia comunitatea locală îi încredinţează rolul și puterea de a coordona și implementa
planuri pentru comunitate. Strategia de dezvoltare a
destinaţiei, o dată agreată și asimilată de comunitatea locală, ghidează planurile actorilor locali.
Indicatorii principali de care Programul a
ţinut cont sunt suficient de specifici pentru a
fi măsuraţi, dar extrem de strategici. O dată
atinși, ei arată, de fapt, cât de bine funcţionează sistemul, în ansamblul lui:
1. Durata medie de ședere în destinaţie (mai
mult de trei zile). Turismul lent, specific ecodestinaţiilor, presupune că turiștii petrec timp în zonă,

consumă produse și atracţii locale și generează
resurse financiare pentru comunitate. În același
timp, pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să existe infrastructura coordonată de servicii,
atracţii, trasee și ofertă locală.
2. Gradul de ocupare a pensiunilor (mai mult de
100 zile/pat/an). Ecoturismul funcţionează diferit
de turismul clasic. Este mai puţin importantă
capacitatea de cazare în sine, cât constanţa pe
parcursul unui an.
3. Constanţă a activităţii turistice. Vârfurile specifice turismului clasic nu sunt indicate în cazul
ecoturismului, pentru că ele vin cu un consum intensiv de resurse (apă, energie) cărora zona nu le
poate face faţă. O destinaţie ecoturistică nu poate
absorbi oscilaţii foarte mari: patrimoniul natural
riscă distrugerea, iar veniturile nu rămân în zonă.

CEI PATRU PILONI AI MODELULUI

1

	
Leadership local: agregarea dezvoltării
locale e organizată în jurul unui nucleu
local - unitatea de management - condusă de un lider local specializat în mediu
sau agregare comunitară.

2

	
Parteneriat local: veriga esenţială a modelului este relaţia de încredere și parteneriat cu actori locali importanţi - autoritate locală, business local, alte organizaţii
neguvernamentale. Parteneriatul local
este o entitate formală, constituită pentru
a reprezenta comunitatea și a conduce
construcţia destinaţiei.

3

I dentitate locală: destinaţia e construită în
jurul unui parc natural și folosește sustenabil specificul zonei - natural, istoric, cultural,
gastronomic. Exploatarea identităţii dă unicitatea fiecărei destinaţii și păstrează banii
în zonă. Comunitatea locală recunoaște și
protejează această unicitate.

4

	
Resurse complementare: o dată consolidate managementul și strategia, destinaţia atrage resurse suplimentare, fie
publice, fie private. Programul produce
un „efect de pârghie“ pentru alte resurse
de dezvoltare comunitară.
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VERIGA DE LEGĂTURĂ
ABSENTĂ ÎN ECOTURISM
O definiţie: Programul de Ecodestinaţii este o intervenţie la nivel comunitar care creează
un mecanism de leadership și management local ce aduce la un loc și canalizează resursele
dintr-o zonă pentru a dezvolta o identitate bazată pe activităţi de turism sustenabil, în
beneficiul comunităţii.

MODELUL
PROGRAMULUI DE
ECODESTINAŢII
14
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Foto Emil Pop

România are un potenţial de ecoturism remarcabil și unic, dar capacitatea de a atinge acest
potenţial e limitată mai ales de fragmentare:
oferta locală de produse și servicii nu e agregată, dezvoltarea turistică și cea de infrastructură
nu sunt coordonate, identitatea diferitelor zone

nu e conturată, eforturile de comunicare locală
și naţională sunt disparate.
Consecinţa imediată a acestei atomizări este
că, la nivel local, efortul nu este concentrat pe
termen lung către a atinge un obiectiv comun
- construcţia unei destinaţii cu o identitate și

„Am analizat ce activităţi din programul Green Entrepreneurship merită
extinse și ne-am oprit asupra ecoturismului. Am căutat zone care au potenţial și, apoi, ne-am îndreptat către organizaţiile locale care ar fi putut
conduce procesul.“
Laszlo Potozky, Director Fundaţia pentru Parteneriat
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CELE TREI NIVELURI DE
IMPACT ALE PROGRAMULUI
DE ECODESTINAŢII

Modelul unei
ecodestinaţii
Un demers ecoturistic pleacă de la o
bază - aria protejată. Fie că vorbim despre un parc naţional sau despre orice
arie protejată importantă, e esenţial să
întrunească ingredientele pentru a fi interesantă turistic: o oarecare notorietate,
atracţii naturale, specii interesante sau
unice de floră și faună.
Orice construcţie începe în jurul acestei
baze. Restul ingredientelor constau din
specificul comunităţii concentrate în jurul ariei protejate: istorie, tradiţii, cultură
locală, gastronomie, arhitectură.
Aceste active locale diferenţiază și dau
unicitate unei destinaţii. Asamblate în pachete turistice, trebuie să aibă capacitatea de a genera un anume tip de turism
care nu este bazat pe consum rapid, ci
pe sejururi de câteva zile, cel puţin.
Spre deosebire de turismul de tranzit,
care presupune vizite de câteva ore ale
unor obiective - turismul lent aduce cu
sine mai mulţi bani care rămân în zonă și
contribuie la dezvoltare locală.
Modelul ecodestinaţiilor presupune mai
puţini turiști, care petrec perioade ceva
mai lungi în activităţi cu impact minimal
asupra zonei și care furnizează resurse
financiare pentru sustenabilitate și dezvoltare locală.
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Foto: Ovidiu Bodean
ofertă coerente - ci, mai degrabă, către a satisface pe termen scurt nevoi și interese punctuale
și disparate ale diferiţilor actori din comunitate.
Proprietarii de pensiuni, artizanii locali, autorităţile locale, ghizii și „arhitecţii“ de trasee și experienţe, organizaţiile culturale sau de mediu lucrează
individual și necoordonat.
Rezultatul este o risipire de potenţial și resurse și,
adesea, daune colaterale prin degradarea sau distrugerea patrimoniului cultural sau natural local.
Programul de Dezvoltare de Destinaţii de
Ecoturism pleacă de la următoarea ipoteză:
că apariţia unui „catalizator“ local, a unui
nucleu de leadership, care să agrege actorii
locali în jurul unei strategii coerente de ecoturism poate duce la dezvoltare locală durabilă și sustenabilă.
Cu alte cuvinte, o zonă cu potenţial mare poate
deveni destinaţie funcţională de ecoturism dacă
este gândită și administrată ca atare. Ceea ce
presupune crearea și consolidarea unei „Unităţi
de Management a Destinaţiei“ (UMD), ca punct
central al modelului de dezvoltare.

a) Impact economic.
Ecoturismul furnizează
venit suplimentar pentru
antreprenorii locali (pensiuni, produse locale și
diferite activităţi) și încurajează înfiinţarea unor noi
afaceri mici și medii. În
același timp, crește piaţa
pentru produse locale și
implică micii producători
într-un sistem de economie locală. Creșterea
activităţii economice
locale înseamnă un venit
mai mare din taxe pentru
autorităţile locale, mai
ales în zone rurale.

b) Impact social - noi oportunităţi de locuri de muncă .
Apar locuri de muncă noi în zonele rurale, unele în zone sub-dezvoltate economic, și multe dintre
ele pentru tineri. Apar, de asemenea, noi oportunităţi de antreprenoriat, ca urmare a dezvoltării
zonei.

c) Conservarea patrimoniului
cultural și natural.
Una dintre cele mai semnificative
consecinţe legate de mediu este
faptul că ecoturismul devine una
din principalele justificări pentru
conservarea ariilor protejate.

„Aceasta nu e o intervenţie pe termen scurt. E nevoie de zece ani pentru a vedea un impact economic direct și consistent al ecoturismului
asupra unei zone.“
Laszlo Potozky, Director Fundaţia pentru Parteneriat

PROGRAMUL DE ECODESTINAŢII
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„În general, nici autoritatea locală, nici antreprenorul, nici administratorul Parcului nu privesc holistic. Managerul de destinaţie trebuie să aibă
capacitatea de a vedea multidisciplinar și de a crea un mecanism.“
Andrei Blumer, Președinte Asociaţia de Ecoturism din România

Rolul principal al UMD este acela de a agrega
resursele și actorii locali și de a coordona
efortul într-o direcţie agreată, astfel încât:
• Identitatea destinaţiei să devină clară, vizibilă și
atractivă pentru ecoturism.
• Actorii locali să fie direct implicaţi în proces și
să obţină beneficii economice măsurabile și
clare din dezvoltarea regiunii.
• Patrimoniul local natural și cultural să fie conservat și dezvoltat, ca parte integrantă din
identitatea și valoarea destinaţiei.
Evident, există multe variante de intervenţie
la nivel local pentru a facilita dezvoltarea unei
destinaţii, de la programe de finanţare pentru
pensiuni, la finanţare de infrastructură sau programe de comunicare.
Decizia de a concentra intervenţia în jurul creării
unui nucleu local de leadership și management
are la bază ideea că efortul de dezvoltare trebuie
coordonat la nivel local, că succesul depinde de
alinierea și colaborarea actorilor locali importanţi și
că deciziile trebuie să rămână la nivel local, acolo
unde specificul situaţiei determină următorul pas
de făcut.
E important de amintit și faptul că existenţa unei
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singure destinaţii funcţionale de ecoturism într-o
zonă din România nu poate aduce o schimbare
relevantă nici la nivel local, nici la nivel naţional. O
singură destinaţie nu are puterea de a investi în
comunicare la nivel naţional și internaţional, de a fi
o voce importantă în chestiuni de politică economică și politică publică, nu are putere de negociere
sau resurse pentru a investi în cercetare.
Așadar, o a doua componentă esenţială a modelului pentru Programul de Ecodestinaţii este legată
de crearea unei reţele de destinaţii. Scopul acestei componente strategice este să facă posibilă
colaborarea și schimbul de bune practici, dar și să
facă mai eficientă folosirea resurselor și coordonarea efortului de reprezentare și politică publică.
A treia componentă importantă a modelului este
legată de reprezentarea intereselor destinaţiilor la nivel naţional. Asemenea multor domenii
ce au legătură cu conservarea mediului și folosirea
resurselor - precum agricultura ecologică sau reciclarea unor materiale - turismul sustenabil presupune un cadru de legislaţie locală și naţională și
schimbare de mentalităţi. Fără un efort continuu
și concentrat de advocacy, acest lucru e greu de
obţinut.

Păstori în Ţinutul Zimbrului Foto: Lucian Iancu
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CONSORŢIUL
DE MANAGEMENT

„Acest proiect care gestionează culturi are la bază un mariaj între două
lumi: ecologie și business. Pune pe masă întrebări importante precum
„vrem o dezvoltare sustenabilă, sau una intensivă?“

Ceea ce diferenţiază Programul de Ecodestinaţii de alte intervenţii în turism este abordarea
concentrată pe crearea de leadership local care să conducă dezvoltarea unei destinaţii.
Finanţarea directă este o componentă importantă, dar nu suficientă. Consorţiul de
management este esenţial în a furniza expertiza și suportul pentru succesul Programului.

STRUCTURA FINANCIARĂ A PROGRAMULUI
GREEN ENTREPRENEURSHIP

Programul de Ecodestinaţii nu a fost gândit ca un
program de finanţare, ci ca o intervenţie complexă
cu componente ce ţin de finanţare, know-how, dezvoltare de leadership, comunicare și construcţie de
identitate și politică publică. Este o abordare flexibilă,
care cere consorţiului de management să adapteze
strategia pe măsură ce proiectul avansează.

Partenerii programului
Romanian-American Foundation (RAF). Este
arhitectul programului, alături de Fundaţia pentru
Parteneriat, și organizaţia care asigură finanţarea de
bază. Finanţarea este fixă ca sumă la nivelul unui an,
dar flexibilă în ceea ce privește liniile bugetului. Acest
lucru permite adaptarea Programului la nevoile concrete și la evoluţia situaţiei „din teren“ și presupune
consultarea permanentă cu partenerii din consorţiu.
În plus, RAF asigură conectarea Programului cu
alţi potenţiali parteneri strategici precum Fundaţia
pentru Promovarea Agriculturii și Economiei Locale
(creșterea capacităţii pentru fermieri și antreprenori
locali mici) sau Fundaţia Friends for Friends (educaţie de marketing și comunicare).
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Fundaţia pentru Parteneriat (FP). Asigură implementarea și managementul general al Programului, acordă granturile și monitorizează periodic performanţa în implementare. Este veriga principală
de legătură cu destinaţiile de ecoturism. Modelul
de management este un model adaptativ, în care
FP răspunde la schimbările sau nevoile ce apar
pe parcursul Programului. De exemplu, Programul
iniţial nu a prevăzut un instrument de măsurare
a turismului în ecodestinaţii; componenta a fost
adăugată pe parcurs, când a fost evidentă nevoia,
iar monitorizarea turiștilor este astăzi parte din
activitatea tuturor destinaţiilor.
Asociatia de Ecoturism din Romania (AER). Este
„organizaţia umbrelă“ pentru reţeaua de ecodestinaţii și asigură expertiză în ecoturism, asistenţă
tehnică pentru destinaţii și coordonare și facilitare.
Joacă un rol esenţial în activitatea de advocacy,
pentru reprezentarea intereselor ecoturismului și
a reţelei de ecodestinaţii la nivel naţional. Strategia
de comunicare și marketing pentru România ca
destinaţie de ecoturism este de asemenea parte
din misiunea AER în Program.

Romeo Vasilache, Director de Programe RAF

3,1%

TRAINING MARKETING ȘI COMUNICARE ÎN DESTINAŢII
(FUNDAŢIA FRIENDS FOR FRIENDS)

3,0%

CONSULTANŢĂ POLITICI PUBLICE
(EXPERT FORUM)

4,2%

DEZVOLTARE CAPACITATE UMD ȘI
PROMOVARE DESTINAŢII, EVALUARE
ȘI DOCUMENTARE PROGRAM

15,8%

MANAGEMENT
PROGRAM (FP)

10,2%

GRANT ASISTENŢĂ
TEHNICĂ (AER)

63,7

%

GRANTURI PENTRU
DESTINAŢII

FINANŢARE DE BAZĂ:

1.766.034 USD
PROGRAMUL DE ECODESTINAŢII
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LIDERII LOCALI
Programul de Ecodestinaţii, asemenea oricărui program de dezvoltare și schimbare
comunitară, are două componente: una tehnică, de desfășurare a unor activităţi și măsurare
de indicatori; cea de-a doua, mult mai subtilă, dar mai importantă pentru succes, de
schimbare de mentalitate și coagulare comunitară în jurul unor interese comune.
În comunităţile rurale, așa cum sunt majoritatea
celor pe care le acoperă Programul, interesele
economice imediate primează, adesea, în faţa celor
pe termen lung. Un proprietar de pensiune este
mai preocupat să primească astăzi suficienţi turiști
pentru a acoperi cheltuielile, decât să investească
pentru a beneficia pe termen lung de rezultatul (nu
neapărat garantat) al unei destinaţii ecoturistice.
Autoritatea locală rezolvă mai degrabă o problemă
presantă de infrastructură comună, decât un traseu
turistic cu beneficii (negarantate) pe termen lung.

Construcţia unei destinaţii de ecoturism este o
întreprindere pe termen lung, în care rezultatul
investiţiilor nu e vizibil imediat și în care e necesară
o acumulare de condiţii (atracţii locale, capacităţi de
cazare, bucătărie locală, infrastructură de vizitare)
înainte de a culege un rezultat relevant.
De aceea, Programul de Destinaţii s-a concentrat
către a crea aceste nuclee - Unităţi de Management
a Destinaţiei - capabile să coaguleze în jurul lor și să
coordoneze resursele locale.

„Provocarea acestui program este că el se bazează pe un nucleu de leadership care să agrege și coordoneze interesele unor actori locali foarte
diferiţi.“
Romeo Vasilache, Director de Programe RAF
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Rolul UMD
constă
în câteva
componente
importante:
1. Să cunoască și să „aducă
la masă“ toţi actorii locali
importanţi în construcţia
ecodestinaţiei și în a atrage
alte resurse pentru dezvoltare.
2. S
 ă alcătuiască și să pună în
aplicare un plan strategic
pentru dezvoltarea
ecoturismului în regiune,
ţinând cont de avantajele
unice ale zonei: tradiţii,
natură, istorie, arhitectură.
3. Să pună la punct practici de
marketing care să agrege și
să „vândă“ ceea ce are mai
de preţ regiunea, în același
timp cu a crește respectul
pentru natură, tradiţiile,
cultura locală.
4. Să monitorizeze activitatea
turistică și să lucreze cu
actorii locali pentru a
dezvolta continuu oferta,
infrastructura și serviciile
turistice.

PROGRAMUL DE ECODESTINAŢII
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Resurse

RESURSE ȘI
ETAPE
În esenţă, modelul Programului de Ecodestinaţii constă
în selecţia și finanţarea, timp de patru ani, a șapte entităţi
locale de management - Unităţi de Management de
Destinaţie - în șapte zone cu potenţial mare de ecoturism.
Anterior Programului, nu au existat astfel de entităţi
funcţionale în România, ceea ce face din acest program un
demers de pionierat. În consecinţă, intenţia consorţiului de
management a fost să concentreze investiţia și resursele
către formarea și sprijinirea acestor nuclee locale de
leadership care, la rândul lor, să pună în mișcare un întreg
angrenaj de schimbare locală.
Modelul de lucru și de finanţare are drept caracteristică
flexibilitatea; pe parcursul celor cinci ani de implementare
s-au adăugat componente noi, în funcţie de evoluţia
Programului: o componentă de marketing și comunicare
pentru managerii de destinaţie, un grant suplimentar
pentru dezvoltare instituţională a UMD-urilor etc.
De asemenea, Programul a beneficiat de resurse adiţionale,
constând în granturi de aproximativ 1,8 milioane USD, atrase
de către Fundaţia pentru Parteneriat din alte surse.
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Etape
PREGĂTIRE

FINANŢARE
(ROMANIAN-AMERICAN
FOUNDATION)

SELECŢIA ZONELOR ȘI
ORGANIZAŢIILOR CU POTENŢIAL

Selecţie 1
GRANT PREGĂTIRE STRATEGIE

MANAGEMENT,
SUPORT ȘI EXPERTIZĂ
ÎN ACORDAREA DE
GRANTURI
(FUNDAŢIA PENTRU
PARTENERIAT)

PROPUNERI
STRATEGIE

CREAREA PARTENERIATELOR
LOCALE
ASISTENŢĂ TEHNICĂ ȘI
CONSTRUCŢIE DE CAPACITATE

Selecţie 2
EXPERTIZĂ DE
ECOTURISM ȘI
MARKETING
(ASOCIAŢIA DE
ECOTURISM)

PARTENERIATE
STRATEGICE
(ROMANIAN-AMERICAN
FOUNDATION)

LEVERAGE: ALTE
RESURSE FINANCIARE
(FUNDAŢIA PENTRU
PARTENERIAT)

CONSOLIDAREA
PARTENERIATELOR LOCALE

AFACERI

DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ
DE VIZITARE

IMPLEMENTARE

ASISTENŢĂ TEHNICĂ ȘI
CONSULTANŢĂ PERSONALIZATĂ

MARKETING ȘI COMUNICARE

CONSTRUCŢIA REŢELEI DE
ECODESTINAŢII

RAPORTARE FINALĂ

PROGRAMUL DE ECODESTINAŢII
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RESURSE AGREGATE
DE CONSORŢIU
FINANŢARE

Unul dintre criteriile importante a fost ca grantul principal, acordat de
RAF, să construiască o bază de atragere de resurse financiare complementare.

ROMANIAN-AMERICAN
FOUNDATION

Grantul principal a fost destinat creării Unităţilor de Management de Destinaţie, prin acoperirea costurilor de resurse umane pentru o echipă de management formată din unul sau doi oameni, pe durata Programului.

FUNDAŢIA PENTRU
PARTENERIAT

Resursele complementare atrase pe parcursul Programului, granturi din
partea altor organizaţii sau corporaţii administrate de FP, au fost sensibil mai
mari în comparaţie cu grantul principal. Au fost acordate printr-un sistem
competitiv (selecţie de proiecte) pentru dezvoltarea unor activităţi sau obiective importante pentru ecodestinaţii: activităţi de marketing, monitorizare,
infrastructură locală de vizitare etc.

EXPERTIZĂ
FUNDAŢIA PENTRU
PARTENERIAT

ASOCIAŢIA DE
ECOTURISM
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Expertiză de mediu și dezvoltare locală. Rolul acestei componente în
Program nu este doar acela de a asista fiecare manager de destinaţie, ci și
acela de a observa nevoi care apar pe parcurs - oportunitatea de a aduce
noi componente și resurse în Program - precum și de a constata la nivel local
bune practici ce pot fi împărtășite în reţeaua de destinaţii.
Expertiză în politică publică și ecoturism. Rolul AER a fost esenţial:
• în a stabili și a explica standardele necesare pentru o destinaţie funcţională,
în a sprijini managerii în procesul de certificare a destinaţiei.
• în activităţi de marketing - strategie, participare la târguri - pentru reţeaua de
destinaţii și conturarea României ca destinaţie pentru ecoturism.

PROGRAMUL DE ECODESTINAŢII

Dezvoltarea ecoturismului presupune existenţa unei legislaţii și politici
publice la nivel local și naţional care să susţină acest gen de turism. De
exemplu, fără politică locală de mediu adecvată, principiile ecoturismului pot lesne intra în contradicţie cu normele locale de construcţie; la fel,
la nivel naţional, legislaţia privind certificarea sau politica privind ariile
protejate sunt esenţiale pentru destinaţii.

POLITICĂ PUBLICĂ
ȘI ADVOCACY

ASOCIAŢIA DE
ECOTURISM
ASOCIAŢIA
EXPERT FORUM

Contribuţia AER la legislaţia naţională privind destinaţiile de ecoturism și procesul de certificare este esenţială.
Analiza politicilor publice locale din destinaţiile incluse în Program.

Una dintre componentele Programului este crearea unor identităţi distincte pentru destinaţii și a unor planuri de marketing și poziţionare care
cer cunoștinţe specifice, la un nivel nou pentru managerii de destinaţie.

MARKETING ȘI
COMUNICARE
FUNDAŢIA FRIENDS
FOR FRIENDS

A creat un program personalizat - Policlinica de Marketing - pentru managerii
de destinaţii și echipele cu care colaborează. A furnizat mentorat și instrumente practice pentru comunicare.
Pentru că Programul de Ecodestinaţii are un caracter atât de flexibil,
scopul monitorizării nu a fost neapărat de a controla și verifica, ci mai
degrabă de a evalua în ce măsură realitatea a corespuns planurilor.

MONITORIZARE
FUNDAŢIA PENTRU
PARTENERIAT

Măsurarea progresului în raport cu planul iniţial de dezvoltare a fiecărei destinaţii, o dată la 6 luni.

„Am rafinat propunerea și ipotezele iniţiale în funcţie de ceea ce s-a
întâmplat în realitate. Flexibilitatea este esenţială în dezvoltarea economică locală.“
Roxana Vitan, Președinte Romanian-American Foundation.

PROGRAMUL DE ECODESTINAŢII
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ETAPELE MODELULUI
PREGĂTIREA
PROGRAMULUI
Lunile 1-12

PREGĂTIREA
STRATEGIILOR
Lunile 13-17
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Pe baza experienţei din Programul anterior - Green Entrepreneurship - RAF
a decis să continue acordarea de granturi pentru dezvoltare economică
locală prin antreprenoriat, dar pentru activităţi care pot avea un impact
mai mare și o putere de multiplicare sporită. Ecoturismul s-a dovedit a fi
răspunsul la întrebare.
1. Fundaţia pentru Parteneriat, pe baza experienţei extinse de lucru în zone
cu arii protejate și cu organizaţii locale, a selectat 13 potenţiale zone de
dezvoltare a proiectului.
2. Au urmat vizite în fiecare potenţială destinaţie și discuţii cu organizaţiile
locale, pentru a evalua în ce măsură au o viziune de dezvoltare și interesul
de a participa în Program.
3. Asociaţia de Ecoturism a fost invitată să depună strategia de asistenţă
pentru a deveni partener tehnic al programului.
4. 10 organizaţii locale cu experienţă în mediu și dezvoltare locală (custozi
de arii protejate, organizaţii de dezvoltare comunitară) din 10 zone, au fost
invitate să depună scrisoare de intenţie.
Această etapă a urmărit mai degrabă evaluarea potenţialului, atât pentru zone, cât
și pentru organizaţiile care urmau să conducă strategia pentru fiecare dintre ele.
Scopul acestei etape a fost acela de a susţine cele 9 organizaţii care au
depus scrisoare de intenţie pentru a crea o propunere de strategie de
dezvoltare ecoturistică a zonei în care activează.
1. S
 trategia a inclus evaluarea zonei (potenţial turistic, tradiţii și cultură locale,
gastronomie, atracţii naturale etc), identificarea trăsăturilor de unicitate care
diferenţiază destinaţia, propuneri de poziţionare și marketing, o schiţă de
dezvoltare.
2. Important a fost ca, în această fază, fiecare organizaţie să facă demersurile
pentru a crea un parteneriat local cu autorităţi locale, business local și alte
entităţi, parteneriat care să susţină UMD în dezvoltarea destinaţiei.
3. F
 undaţia pentru Parteneriat a acordat fiecărei organizaţii un grant ce a putut
fi utilizat în funcţie de nevoile fiecărei organizaţii.
4. F
 P și AER au acordat asistenţă și feedback în elaborarea strategiilor.
5. Etapa a inclus un workshop de construcţie de capacitate pentru organizaţiile invitate.

PROGRAMUL DE ECODESTINAŢII

SELECŢIA
Luna 18

IMPLEMENTAREA
Lunile 19-66

RAPORTAREA
FINALĂ

Toate cele 9 organizaţii cuprinse în etapa anterioară au trimis strategii
de dezvoltare ecoturistică.
1. C
 riteriile de selecţie s-au bazat atât de calitatea și realismul strategiei și
planurilor de business, cât și pe capacitatea fiecărei organizaţii de a crea
parteneriatul local.
2. C
 omitetul de selecţie a inclus specialiști externi în strategie, marketing și
comunicare.
3. A
 u fost selectate 7 organizaţii
4. C
 ele 7 organizaţii au fost invitate într-o vizită de lucru în Austria, în parcul Neusiedler See, una dintre cele mai de succes destinaţii ecoturistice din Europa.
Etapa cea mai importantă a Programului a fost, teoretic, împărţită în
două sub-etape: primii doi ani pentru crearea infrastructurii locale, următorii doi ani mai concentraţi către marketing, comunicare, reprezentare internă și externă și construcţia reţelei de ecodestinaţii.
1. Dezvoltarea infrastructurii locale a constat în: consolidarea parteneriatului
local; dezvoltarea infrastructurii propriu-zise de vizitare, de la poteci tematice, la signalistică în destinaţie.
2. M
 arketing, comunicare și construirea reţelei: crearea unui brand de ecodestinaţie în fiecare zonă, crearea de instrumente de comunicare (website,
materiale), instrumente de monitorizare turistică, participarea la târguri
locale și internaţionale.
3. R
 olul consorţiului de management a fost esenţial în a adapta Programul
la realitatea din teren. De exemplu, după un an de implementare, RAF a
adăugat o componentă nouă de consultanţă personalizată și traininig de
comunicare pentru fiecare destinaţie. În al doilea an, RAF a aprobat un nou
grant cu un rol în consolidarea instituţională și în marketing.
4. F
 P și AER au organizat în această etapă sesiuni de team-building pentru
managerii destinaţiilor.
5. F
 P a monitorizat progresul o dată la 6 luni, prin rapoarte și vizite în ecodestinaţii. Scopul suportului și monitorizării a fost mai mult de a susţine managerii de destinaţii pentru a crea o destinaţie de ecoturism funcţională.
Scopul raportului final este să evalueze progresul în cei cinci ani de
implementare și să măsoare, pe baza indicatorilor unitari, impactul Programului în fiecare Ecodestinaţie și integrat, la nivel naţional.

Luna 66
PROGRAMUL DE ECODESTINAŢII
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2018 2017 2016

REZULTATELE
PRIMILOR CINCI ANI

2018 2017 2016

NUMĂR DE TURIȘTI

127

184

64.206

184
79.495
107.466

NUMĂR DE TURIȘTI

ÎNNOPTĂRI ÎN DESTINAŢIE
2018 2017 2016

2018 2017 2016

184

2018 2017 2016

NUMĂR DE
64.206TURIȘTI

2018 2017 2016

Construcţia unei destinaţii de ecoturism, asemenea oricărui program de schimbare la
scară mare, este un obiectiv care cere un efort constant pe perioade îndelungate. De fapt,
construcţia nu se termină niciodată: ea presupune administrarea sustenabilă și pe termen
lung a unei zone în beneficiul comunităţii locale.

127

127

NUMĂR DE PENSIUNI
64

2018 2017 2016

NUMĂR DE PENSIUNI
NUMĂR DE PENSIUNI
64

79.495
107.466

95.162
158. 293

64.206

254.626

79.495
95.162
REZULTATE
PE
MAI MULTE PLANURI
158. 293
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major crearea unui mecanism de colaborare și
dialog local. Unitatea de management al destinaţiei a agregat în jur o reţea de parteneri locali
și a deschis o conversaţie complet nouă în comunităţi, legată de conceptul de ecodestinaţie.
De multe ori, a adus în jurul aceleiași mese actori care, anterior, nu se cunoșteau și nu aveau
niciun canal de dialog.
De asemenea, existenţa Programului de Ecodestinaţii a făcut posibilă agregarea, în jurul
unităţilor de management, de diverse programe
complementare de finanţare care au totalizat
aproape două milioane de USD.
Acest gen de schimbare este esenţială: pe termen lung, sustenabilitatea unui program de dezvoltare locală depinde de implicarea „la firul ierbii“
a actorilor locali și de colaborarea dintre ei.

1

Infrastructură. Un rezultat major al254.626
Programului este că a creat o infrastructură de
colaborare și dezvoltare locală.
• În toate cele șapte destinaţii s-a creat un parteneriat local între management, antreprenori,
organizaţii și autoritate locală, al cărui scop
este să dezvolte împreună - pentru prima oară
- o strategie locală.
•S
 -a creat în toate destinaţiile infrastructură
fizică de vizitare, fie că vorbim despre marcarea de trasee, despre semnalizarea obiectivelor,
crearea sau reabilitarea unor obiective turistice.
Ca exemplu, aproape 1.800 de kilometri de
trasee noi au apărut în cele șapte destinaţii.
• Pentru prima oară în România, s-a creat un meca-

107.466

nism funcţional și profesionist de monitorizare a
activităţii de ecoturism, care culege date atât de
la pensiuni, cât și de la turiști. Este un instrument
strategic esenţial pentru a orienta dezvoltarea viitoare a destinaţiilor, pentru marketing profesionist
și poziţionare inteligentă a fiecărei destinaţii.
•C
 ele șapte destinaţii funcţionează ca o reţea
care reprezintă oferta de ecoturism al României la târguri internaţionale și naţionale.

ÎNNOPTĂRI ÎN DESTINAŢIE

2018 2017 2016

Asemenea programelor finanţate de către RAF
și FP, Programul de Ecodestinaţii a urmărit să
producă rezultate concrete și măsurabile. Dar
mai important decât rezultatul final, a fost progresul înregistrat într-o direcţie anume și rezultatul calitativ vizibil în comunităţile locale.
De exemplu, unul dintre obiective a fost acela
de a crea entităţi de management al destinaţiei
care să se auto-susţină din punct de vedere
financiar. Deși acest obiectiv nu a fost atins, mai
importantă este schimbarea de mentalitate pe
care existenţa acestui obiectiv a produs-o, și
anume că, la finalul programului, fiecare unitate
de management a experimentat diverse formule financiare și caută activ un model de sustenabilitate pe termen lung.
Programul de Ecodestinaţii a avut ca rezultat

2018 2017 2016

ÎNNOPTĂRI ÎN DESTINAŢIE

95.162

158. 293

2

254.626

Parteneriat local. Un alt rezultat esenţial
este legitimarea noţiunii de unitate de management al destinaţiei ca partener credibil pentru actorii locali. Deși nu a fost printre obiectivele
Programului, conceptul de parteneriat local a
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creat un cadru pentru practicarea democraţiei
locale. Doar câteva exemple de funcţionare a
colaborării locale:
• Antreprenorii locali își coordonează efortul cu
unitatea de management, precum în Colinele
Transilvaniei, unde materialele de promovare nu
se mai tipăresc separat, ci la nivel de destinaţie.
ANTREPRENORI LOCALI
• Autoritatea locală aderă la iniţiativele unităţii de
CARE BENEFICIAZĂ DE
management, așa cum s-a întâmplat în Mara
PE URMA DESTINAŢIEI
Cosău - Creasta Cocoșului, acolo unde există un
plan concret de strategie de mediu a destinaţiei.
• Managementul destinaţiei devine consultant al
autorităţii locale pentru componenta de marketing a dezvoltării locale, așa cum se întâmplă
la Băile Tușnad.
PRODUSE ȘI SERVICII
• În destinaţia Ţara Haţegului - Retezat, colaborarea
PROMOVATE SUB
între unitatea de management și autoritatea locală UMBRELA DESTINAŢIEI
a dus la crearea unui sistem unitar de panouri și
indicatoare și a unor reguli clare de semnalizare.
• Comunitatea locală începe să fie parte din păstrarea și promovarea naturii, a atracţiilor și moștenirii
locale, așa cum se întâmplă la Băile Tușnad, unde
localnicii pornesc afaceri în ecoturism, cer sfaturi
pentru a pune în valoare un colţ de natură sau
STARTUP-URI FONDATE
vin cu iniţiative de evenimente locale.
PENTRU ACTIVITĂŢI

554

141

JOB-URI CREATE
DIRECT DE
DEZVOLTAREA
DESTINAŢIEI

196

67

3

Turism în destinaţii. Unul dintre obiectivele programului a fost să dezvolte reţeaua
locală de ecoturism și să crească durata de
ședere în destinaţii, astfel încât turiștii să consume produse și servicii locale și banii să rămână
la antreprenorii locali.
• Numărul pensiunilor aproape s-a dublat din
2016 până în 2018, iar numărul de înnoptări a
crescut cu 168%.
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LEGATE DE ECOTURISM

• În aceeași perioadă, numărul de turiști în cele
șapte destinaţii a crescut cu aproape 70%, iar
durata medie de ședere se apropie de trei zile, un
interval dezirabil pentru activitatea de ecoturism.
• De la călărie, la tururi culturale, dezvoltarea
destinaţiilor a dus la crearea a zeci de noi atracţii locale.

1.754
KM
LUNGIMEA TRASEELOR
(HIKING, CICLISM, TEMATICE)
CREATE PE PERIOADA PROGRAMULUI

4

România ca destinaţie de ecoturism.
Unul dintre obiectivele Programului a fost
să combine crearea de destinaţii de ecoturism
cu promovarea potenţialului imens al României
ca destinaţie în sine. Acesta este un efort costisitor, care are nevoie de resurse concentrate
și care se va rafina pe măsură ce datele privind

profilul destinaţiilor permit strategii coerente.
Câteva dintre rezultate:
•R
 omânia și destinaţiile sunt reprezentate, prin
contribuţia Asociaţiei de Ecoturism, la evenimente internaţionale majore din Europa, în Austria, Marea Britanie, Olanda, Ţările Scandinave.
• În ţară, managerii destinaţiilor sunt prezenţi la
evenimente precum Bookfest sau Salonul Bicicletei. Conceptul de ecodestinaţie ajunge astfel,
pentru prima oară, în conștiinţa publicului din
România.
•P
 latforma eco-romania.ro și website-urile destinaţiilor sunt instrumente care adună la un loc
oferta de ecoturism. Destinaţii precum Retezat
- Ţara Haţegului, Colinele Transilvaniei sau Mara
Cosău - Creasta Cocoșului au creat aplicaţii
dedicate pentru turiști.

5

Politică publică și reprezentare. Ideea de
destinaţii de ecoturism depinde în mare
măsură de un efort concertat, privat și public,
pentru a crea condiţiile necesare.
• Asociaţia de Ecoturism din România a devenit nucleul care agregă și reprezintă industria
de turism interesată de subiect și promovează conceptul de unitate de management
al unei destinaţii, ca entitate deschisă către
parteneriat.
•P
 atru dintre cele șapte destinaţii sunt deja
acreditate legal ca destinaţii de ecoturism, iar
procesul continuă.
•L
 a nivel european, AER este parte din procesul
de creare a unei reţele de ecoturism; unul dintre pilonii acestei reţele îi reprezintă destinaţia
de ecoturism.
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ELMENTELE
UNUI DEMERS DE
DEZVOLTARE LOCALĂ
Programul de Ecodestinaţii este o iniţiavă de pionierat atât prin obiective - construirea unei
reţele de ecodestinaţii care să susţină dezvoltarea economică a unor zone - cât și prin abordare
- investiţia s-a concentrat pe crearea de entităţi de management locale care să constituie
catalizatori pentru schimbare. Acestea sunt concluziile după primii cinci ani de implementare.
Din capul locului trebuie spus că Programul va
fi continuat într-o nouă etapă, cu o concentrare
mai mare asupra a ceea ce constituie dezvoltarea unei ecodestinaţii: oferta locală de servicii,
atracţii și pachete turistice, marketingul destinaţiei și consolidarea managementului.
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O primă concluzie esenţială a etapei de început
este legată de ideea de flexibilitate. Deși orice
program de dezvoltare pleacă la drum cu un
plan concret, fiecare zonă și fiecare comunitate
locală are specificul propriu. De exemplu, Colinele Transilvaniei reprezintă o arie largă, cu 44
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Monitorizarea
activităţii turistice
În Programul de Ecodestinaţii, informaţie
structurată despre activitatea turistică din
fiecare destinaţie n-a existat de la început.
Pe măsură ce Programul a înaintat, s-a
adăugat o componentă de instrumente de
măsurare care, acum, ghidează deciziile strategice viitoare legate de dezvoltarea fiecărei
destinaţii și măsoară obiectiv progresul.
1. O componentă de cercetare calitativă
anuală. În fiecare an sunt culese informaţii
statistice de la turiștii din fiecare zonă despre decizia de a alege destinaţia, satisfacţie,
atracţii locale, durata sejurului, consumul
de produse locale etc.
2. O componentă de cercetare cantitativă.
Date despre numărul de turiști, înnoptări,
grad de ocupare pentru pensiunile din
fiecare destinaţie.
3. O
 componentă de dezvoltare de reţea.
Managerii de destinaţie urmăresc numărul
de pensiuni, artizani locali, evenimente
locale etc.

de unităţi administrative locale, în timp ce Mara
Cosău - Creasta Cocoșului acoperă patru unităţi
administrative. Unele zone, precum Ţara Haţegului - Retezat acoperă suprafeţe urbane, altele
sunt preponderent rurale. Măiestria finanţatorilor pentru astfel de programe stă în a ghida și
orienta - mai degrabă decât în a dicta sau impune - acţiunea locală, astfel încât managementul
destinaţiei să înţeleagă și să folosească optim
specificul și resursele locale.
Finanţatorii și „sponsorii“ unor astfel de intervenţii vor fi puși în faţa evidenţei că planurile de
finanţare și rezultatele anticipate se pot schimba
în timpul programului. Spre exemplu, la finalul
primilor cinci ani ai Programului de Ecodestinaţii
există o infrastructură locală care devine baza
dezvoltării destinaţiilor, dar dezideratul de a avea
destinaţii funcţionale (aspiraţia iniţială), care să
producă rezultate economice pentru zonele
respective se află încă la început.
În esenţă, dezvoltarea comunitară are nevoie de
lideri și campioni locali pentru a fi sustenabilă pe
termen lung. Și, de asemenea, de crearea unui
sistem care să devină, după retragerea finanţatorilor iniţiali, un mecanism autonom.

ELEMENTE IMPORTANTE PENTRU UN
PROGRAM DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Comunitate
locală

TRAINING

Business
local
pensiuni,
meșteșugari,
furnizori de
servicii

Administraţie
publică
locală
LEADERSHIP
LOCAL
Unitate de
management a
destinaţiei

POLITICA PUBLICĂ

PROMOVARE ȘI
AGREGARE REŢEA
NAŢIONALĂ

Școli

Alte
organizații

DEZVOLTARE LOCALĂ

Instituții
locale
salvamont,
etc

„Dezvoltarea locală este posibilă dacă resursele sunt investite astfel încât
să producă cel mai bun rezultat pentru comunitate. E nevoie de o viziune pe termen lung, de gândire strategică și de multă flexibilitate.“
Andrei Blumer, Președinte AER
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BUNE PRACTICI DE
DESIGN DE PROGRAM
Pentru a da rezultate, programele de
intervenţie comunitară sunt programe pe
termen lung. Adesea, presupun o schimbare
de mentalitate a liderilor locali - de la
gândirea concentrată pe proiecte, la cea
strategică și care să pună în centru interesele
comunităţii, de la orientarea către resurse
externe, la a descoperi și pune la treabă
resurse locale.
Astfel, principala misiune a unui program de
dezvoltare comunitară devine aceea de a lucra cu
liderii locali, pentru ca aceștia, la rândul lor, să poată
angrena comunitatea locală.

Este esenţial ca schimbarea să înceapă cu consolidarea unui parteneriat local care să includă
reprezentanţi ai tuturor actorilor interesaţi.
Acest lucru construiește încredere, ingredient
fără de care programele nu pot funcţiona.
Experienţa Programului de Ecodestinaţii arată
că există câteva componente importante pentru finanţatori și „sponsori“ ai dezvoltării locale.
Apropiere. Indiferent de planurile iniţiale, parte
dintre ele nu vor rezista la contactul cu viaţa
reală, din motive foarte obiective. E important
ca între managerul de program și liderii locali să

1

existe canale - formale și informale - de comunicare și consultare, astfel încât strategia de program
să evolueze o dată cu realitatea. În Programul de
Ecodestinaţii, raportarea bianuală și vizitele frecvente în destinaţii au fost importante. În astfel de
intervenţii, totul este iterativ.
Principii unitare, abordare personalizată.
Datorită specificului fiecărei zone, programele
trebuie să aibă principii unitare de funcţionare (raportare, ce și când este măsurat, obiective, reguli de
acordare a finanţării, criterii de performanţă etc). Dar
e în egală măsură importantă flexibilitatea în funcţie
de provocările locale (finanţare suplimentară pentru
nevoi specifice, asistenţă personalizată etc).
Limitări, libertate și obiective ambiţioase.
Programul de Ecodestinaţii are multe dintre
caracteristicile unei iniţiative antreprenoriale. A
lucrat cu bugete foarte limitate și o perioadă scurtă
de timp, care a determinat managerii destinaţiilor
să găsească soluţii inovative pentru a se apropia de
un obiectiv foarte ambiţios, acela al unei ecodestinaţii funcţionale. A orientat gândirea către întrebări
grele și realism în folosirea resurselor.

2

3

4

Instrumente suplimentare. Finanţatorul sau consorţiul de finanţare - va descoperi pe
parcurs că sunt necesare resurse noi. Fie că vorbim
despre training de marketing, documente de politică publică, instrumente de monitorizare turistică,
managerii de destinaţie au nevoie de un arsenal de
resurse colaterale care să sprijine procesul. E important ca acest „bazin“ de resurse să fie agregat la
nivelul programului, în funcţie de experienţa reală.
Măsurare. În general, date locale credibile
și consistente sunt rareori disponibile. Programele încep adesea cu o serie de experienţe și
informaţii pe jumătate empirice, pe jumătate statistice. Sistemul de măsurare a progresului e, totuși,
esenţial. Aceste sisteme trebuie, de cele mai multe
ori, dezvoltate o dată cu programul.
Reţea. Întâlnirile periodice între managerii de
destinaţie reprezintă un instrument preţios de
învăţare și transfer de bune practici. La fel, apartenenţa la o reţea aduce valoare reală când vine
vorba despre reprezentare naţională și internaţională. Această componentă de reţea este importantă în
programele de dezvoltare comunitară.

5

6

Observatorul de Urși, Destinaţia Băile Tușnad și Împrejurimile
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a-și ajusta măsurarea și așteptările, de a depista
progresul și de a gândi de la început intervenţii pe
termen lung.
Leverage. Pentru că orice comunitate sau
zonă au o multitudine de probleme specifice, există tentaţia de a gândi mecanisme de
rezolvare. Acest lucru duce adesea la un consum imens de resurse dispersate în prea multe
obiective. Programul de Ecodestinaţii și-a propus
să intervină acolo unde succesul poate genera
resurse suplimentare. În total, alte 1,8 milioane
USD au fost generate adiţional. În plus, o unitate funcţională de management de destinaţie
creează în jurul ei un model de business care îi
asigură existenţa pe termen lung.
Mecanisme. În intervenţiile comunitare, ideea esenţială este de a crea mecanisme, mai
degrabă decât produse, servicii sau entităţi juridice.
Scopul Programului de Ecodestinaţii este de a crea
un mecanism pentru a mobiliza resurse locale
valoroase și de a le pune la treabă sub umbrela
unităţii de management.
Consorţii. Dezvoltarea locală e un proces
complex, iar competenţa unui singur finanţator poate fi limitată, indiferent de bugetul disponibil. Consorţiul de management este de cele mai
multe ori o condiţie necesară pentru a aduce în
comunităţi resursele necesare.
Liderii locali. Indiferent de calitatea programelor, liderii locali sunt cei ce vor face lucrurile să se miște la nivelul comunităţilor. În Programul de Ecodestinaţii, 20% din timp a fost dedicat
pentru a găsi liderii potriviţi ca viitori manageri de
destinaţie. Atunci când liderul a plecat, programul
nu a progresat.

3

Clubul Green Impact din Breb, Eco Maramureș

BUNE PRACTICI DE
DEZVOLTARE LOCALĂ
Programul de Ecodestinaţii a avut și are ca scop
final dezvoltarea economică locală. Crearea de
destinaţii de turism este un instrument pentru
realizarea acestui scop. Orice organizaţie
implicată în proiecte ample de dezvoltare a
unor zone rurale poate alege instrumente
diferite, precum programe de educaţie sau
antreprenoriat local. Experienţa de până acum
a Programului se poate distila în câteva idei și
bune practici de dezvoltare locală.
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1

Flexibilitate și rigoare. Rigoarea se referă la
regulile de bază, precum dimensiunea finanţării - 160.000 USD pentru fiecare destinaţie, de
exemplu - sau criteriile de raportare. Flexibilitatea
se referă la disponibilitatea de a adapta programul
la realitate, pe măsură ce se desfășoară.
Orizont de timp. Schimbarea comunitară
cere timp. O destinaţie de ecoturism se
construiește în zece ani sau mai mult. De aceea,
e important ca finanţatorii să aibă flexibilitatea de

2

4
5

6

Incertitudine, risc și
dezvoltare locală
Programul de Ecodestinaţii a mizat pe
o investiţie strategică ce poate produce
dezvoltare economică locală. Asemenea
oricărei iniţiative inovative, și aceasta presupune un grad considerabil de risc.
1. Risc economic. Condiţiile de început un avânt al turismului global, mai ales al
turismului responsabil - se pot schimba pe
parcurs dacă economia locală sau globală
trec prin condiţii dificile. Acest lucru poate
opri sau amâna dezvoltarea destinaţiilor.
2. Risc legislativ. Pe parcursul derulării Programului, legislaţia naţională s-a modificat.
Parte din managerii de destinaţii au pierdut administrarea ariilor protejate, ceea
ce a complicat relaţiile pe plan local. Ariile
protejate reprezintă una dintre resursele
importante în dezvoltarea destinaţiilor. De
asemenea, legislaţia privind administrarea
destinaţiilor a fost schimbată și este în dezbatere. De aceea, componenta de politică
publică e foarte importantă.
3. Risc al investiţiei. Nu există nicio garanţie că rezultatul Programului va fi cel
estimat la început. Pentru că nu este o
intervenţie punctuală, ci una complexă,
depinde de foarte multe elemente aflate
în continuă mișcare. De aceea, evaluarea
progresului e mai importantă decât măsurarea strictă realitate versus plan iniţial.
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STUDII DE CAZ
„Am mers în direcţia de a fi de ajutor comunităţii și partenerilor. Nu am
știut întotdeauna cum, dar aceasta ne-a fost intenţia. Cred că asta înseamnă o destinaţie: o identitate comună și reguli pentru acest spaţiu, o oportunitate de întâlnire. Fiecare vine cu componenta lui.“
Mihai Dragomir, manager destinaţie

COLINELE TRANSILVANIEI
TURISMUL LENT CA
IDENTITATE A UNUI TERITORIU
Destinaţia Colinele Transilvaniei acoperă un teritoriu vast din toate punctele de vedere. De la
Sighișoara în nord, la Făgăraș în sud, și de la Rupea în est, până aproape de Sibiu în vest, Colinele
înseamnă biserici fortificate, sate celebre, precum Viscri sau Biertan, nesfârșite trasee în natură
și rezervaţii. Azi, e firesc să spui „Colinele Transilvaniei“. Acum cinci ani, conceptul nu exista.

Să aduci sub o umbrelă comună o zonă atât
de vastă, cu 44 de comune, organizaţii puternice și cu tradiţie - precum Fundaţia ADEP sau
Mihai Eminescu Trust - obiective turistice de
sine stătătoare - reţeaua de biserici fortificate - și
branduri locale deja existente nu e lucru simplu.
Mihai Dragomir, managerul destinaţiei de ecoturism, își amintește că viziunea lui de început era
„că vom avea un birou unde vor fi reprezentanţi
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ai tuturor entităţilor din destinaţie și toată lumea
va lucra împreună către o direcţie comună“. N-a
fost așa.
Adevărat, Colinele Transilvaniei există astăzi ca
destinaţie, nu doar în interior, dar și în exteriorul
României. Zona e vizitată de un număr dublu de
turiști faţă de acum trei ani, sunt de cinci ori mai
multe pensiuni în reţeaua de ecoturism și jumătate dintre cei care vin aici sunt străini, mulţi dintre

Foto Mihai Moiceanu
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ei pentru prima oară în România. Toate acestea
pot fi considerate parte dintr-un succes, chiar
dacă viziunea iniţială a eșuat: munca echipei de
management nu s-a desfășurat niciun moment în
birou, ci a fost un enorm efort de a crea relaţii și
legături între actorii importanţi din destinaţie.

Abordarea destinaţiei
„Am înţeles în toţi acești ani“ spune Mihai „că o
destinaţie nu înseamnă că rezolvăm probleme.
Rolul nostru este să creăm oportunitate pentru
ca partenerii din reţea să vină împreună. Creăm
oportunitatea întâlnirii“.
În Colinele Transilvaniei, managementul destinaţiei este un facilitator pentru comunitatea locală.
Deși ideea de început era aceea că va exista
un birou de unde va coordona destinaţia, că
va asambla pachete și programe turistice și că
partenerii vor lucra cot-la-cot, realitatea a dovedit
că lucrul cel mai dificil de schimbat este mentalitatea de a lucra separat. Spre deosebire de orice
altă destinaţie, în Coline există organizaţii care au
propriile viziuni, branduri și programe puternice.
Mihai Eminescu Trust lucrează de mult timp în
zonă, ADEPT este de ani de zile parte din comunităţile locale, iar Biserica Evanghelică are propria
gândire în ceea ce privește bisericile fortificate.
Proprietarii de pensiuni prospere aveau propria
viziune despre ce au de făcut fiecare, mai ales
că mare parte dintre rezervări au loc cu mult
timp înainte și sunt facilitate de platforme globale, precum booking.com.
Echipa de management a început prin a se
pune la dispoziţia comunităţii. Mioritics, organizaţia gazdă și care era ea însăși un reper în
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zonă prin programele proprii (tururi pe bicicletă,
brunch-uri, evenimente) și-a transferat activitatea către Coline și a dispărut ca imagine.
Apoi, managementul destinaţiei a creat „noduri
de reţea“ care să lege partenerii; de exemplu,
Gazeta Colinelor Transilvaniei, o publicaţie locală
care promovează oamenii și proiectele locului în
interiorul comunităţii locale.
Au construit infrastructura fizică pentru pachetele și activităţile necesare într-o zonă a cărei
caracteristică sunt turismul lent și experienţele
culturale. Peste 600 de kilometri de trasee de
drumeţie și ecoturism au fost finalizate, respectiv s-au adus în reţeaua de ecoturism aproape
60 de pensiuni și zeci de meșteșugari locali, furnizori de servicii specifice ecoturismului, precum
centrele de echitaţie sau ghizii specializaţi.
Privind în urmă, Mihai este foarte conștient de
distanţa între imaginaţia de început și realitatea
din teren. Au realizat destul de repede că preţul
pentru a pune la punct fundaţia unei destinaţii
este să spună „da“ la multe lucruri, chiar dacă
asta înseamnă că „am făcut 2.000 de pași într-o
mie de direcţii“.
Deși n-a fost o decizie neapărat conștientă - „am
intrat în vâltoare fără să ne gândim foarte mult“ rezultatul primilor patru ani de construcţie este o
identitate clară și distinctă a Colinelor Transilvaniei și o fundaţie de relaţii cu entităţi importante în
destinaţie. „Fără munca asta, n-am fi avut viitor.“
Managementul destinaţiei a integrat produse
locale esenţiale, precum tipărirea hărţilor destinaţiei și a altor produse de informare turistică.
Anterior, fiecare entitate producea propriile materiale, fără o linie sau identitate comune.

Satul Moșna, Colinele Transilvaniei
Astăzi, dacă unul dintre parteneri are o nevoie,
apelează firesc la managementul destinaţiei, ca
reprezentant al „Colinelor“: tururi pentru delegaţii
străine, cereri de evenimente gastronomice sau
culturale, toate ajung la Mihai Dragomir. Fără să
caute neapărat o astfel de oportunitate, a înţeles
că asamblarea de servicii din și pentru destinaţie
e una dintre direcţiile interesante de dezvoltare.
Acum ceva timp, una dintre pensiuni a dorit să
vândă bere artizanală. Cum transportul era prea
scump, managementul destinaţiei a preluat iniţiativa și a discutat cu toate pensiunile, astfel încât
să agrege o cerere care să merite atenţia producătorilor și a intermediat un contract pentru
destinaţie.

Dacă proprietarii de pensiuni au început prin a fi
sceptici în legătură cu utilitatea unei „umbrele“, au
sfârșit prin a cere ca întâlnirile anuale ale reţelei să
devină trimestriale. „E interesant să vezi că oameni
care sunt, teoretic, competitori, își dau sfaturi, își trimit turiști unii altora și se ajută între ei“ spune Mihai.
Unul dintre dezideratele Programului de Ecoturism, acela de a face comunitatea locală parte
din construcţie, începe să se întâmple. Partenerii
din reţea spun azi „traseele sunt ale Colinelor“ și
sunt de acord să contribuie cu muncă și bani la
întreţinerea lor. Dacă o primărie sau organizaţie
locală are de organizat un eveniment, o face
împreună cu managementul destinaţiei, astfel
încât să creeze o valoare adăugată pentru zonă.
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2018 2017 2016

NUMĂR DE TURIȘTI

Câteva lecţii și bune
practici

8.434
12.435
16.097

• În ultimii ani, infrastructura destinaţiei a crescut
cu peste 600 de kilometri de trasee pentru
drumeţii și cicloturism, iar numărul unităţilor de
cazare din reţea a crescut de la 14 la 72.
• Destinaţia este vizitată în proporţii aproape
egale de turiști români și străini, iar numărul
total de turiști s-a dublat în ultimii trei ani.
•U
 n număr din ce în ce mai mare de oameni
din alte zone ale ţării aleg să se mute în Coline
pentru a deschide pensiuni sau alte servicii și
atracţii locale, precum ateliere de gastronomie
sau centre de echitaţie. Colinele devin o destinaţie atractivă pentru conceptul „Slow&Restart“, ca loc de vacanţă sau reședinţă pentru
cei care urmăresc să facă downshifting sau să
se mute definitiv din orașe.

Zonă geografică
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Echitaţie și cicloturism în Colinele Transilvaniei

Poziţionarea destinaţiei

Sustenabilitate

Colinele Transilvaniei este o destinaţie pentru
familii, pentru turism lent și experienţe culturale, culinare sau în natură. Nu are datele
unei destinaţii de aventură. În ultimii ani, una
dintre reușitele importante este că a crescut
procentul turismului activ, o repoziţionare faţă
de percepţia iniţială de destinaţie eminamente
culturală.
La târgurile internaţionale unde este reprezentată, Colinele Transilvaniei este o destinaţie
cunoscută, și nu doar în România. Aproximativ
jumătate dintre cei care ajung aici sunt turiști
străini. Timpul petrecut în Coline a crescut
considerabil, de la turismul de o zi, la sejururi
de câteva zile. Deși rămâne o destinaţie relativ
scumpă, este una dintre ecodestinaţiile cu cel
mai mare număr anual de turiști.

Pentru Mihai Dragomir, viitorul destinaţiei înseamnă un lucru clar: focus. Misiunea de a crea
un spaţiu comun pentru partenerii locali și de a
se pune în slujba comunităţii trece la un alt nivel,
o dată ce managementul destinaţiei a căpătat
legitimitatea necesară.
Una dintre direcţiile ce s-au dovedit importante
este aceea de furnizor de servicii și produse
pentru reţeaua locală: managementul destinaţiei
produce hărţi și broșuri ale Colinelor, tipărituri în
care proprietarii de pensiuni și alte atracţii locale
își pot insera logo-uri sau reclame plătite.
O altă direcţie este aceea de a deveni furnizor de
soluţii pentru autorităţile publice locale, mai ales în
ceea ce privește evenimentele din destinaţie. „Explorăm o zonă antreprenorială, unde venim către
primării cu soluţii concrete, potrivite conceptului și

1. O
 destinaţie nu poate funcţiona decât în
măsura în care există o relaţie de încredere și colaborare cu parteneri locali și o
identitate comună. E un proces care durează și care depinde de dorinţa managementul destinaţiei de a se pune în slujba
comunităţii. Această abordare înseamnă,
adesea, un consum enorm de energie al
echipei de management.
2. P
 oziţia unei unităţi de management în
destinaţie nu e o chestiune care poate
fi decisă de la început. E un proces de
încercare și experimentare și lucru cu
partenerii care creează poziţionarea. Adesea, apar oportunităţi neașteptate - nevoia de a agrega produse și servicii pentru
destinaţie - care conduc poziţionarea.
3. R
 elaţia directă e esenţială. „Nu poţi construi o destinaţie din birou sau pe skype.
Trebuie să vorbești cu oamenii, să ai
empatie și să le înţelegi problemele. E un
exerciţiu de încredere.“

identităţii Colinelor. Putem, astfel, aduce plus-valoare
și autorităţii și zonei“ spune Mihai. O a treia direcţie este cea legată de asamblarea și vânzarea de
pachete turistice sub umbrela destinaţiei.
Destinaţia Colinele Transilvaniei
http://site.colinele-transilvaniei.ro

PROGRAMUL DE ECODESTINAŢII

47

STUDII DE CAZ
„Ceea ce am reușit destul de bine este să avem sustenabilitate financiară
pentru managementul destinaţiei. Avem un mix de surse de venit care ne
permite o oarecare independenţă“
Paul Iacobaș, manager destinaţie

PĂDUREA CRAIULUI
LOCUL UNDE SE ÎNTÂLNESC
CĂUTĂTORII DE ADRENALINĂ
Bine „ascuns“ în Munţii Apuseni, ceva mai la est de Oradea, e un teritoriu încă aproape
nedescoperit, deși plin de surprize pentru oricine ajunge aici pentru prima oară. În Munţii
Pădurea Craiului este de găsit una dintre cele mai spectaculoase reţele de peșteri din ţară și
trasee de aventură care aduc aici oameni din toată lumea.
Destinaţia de ecoturism Pădurea Craiului e diferită
de aproape oricare alta: o fostă zonă de minerit
cu populaţie răsfirată în câteva sate adăpostite în
munţi unde, de multe ori, telefoanele mobile nu au
semnal. Turiștii vin aici mai ales pentru cele două
peșteri spectaculoase și unice: Peștera cu Cristale
de la Farcu și Peștera Meziad, cu cel mai lung traseu amenajat pentru vizitare dintre toate peșterile
din ţară. Pensiunile sunt puţine - nu mai mult de
șase în reţeaua de ecoturism - ceea ce face complicată șederea în destinaţie.
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Dar infrastructura de vizitare e, poate, printre
cele mai bine puse la punct pentru o ecodestinaţie: dincolo de cele două peșteri accesibile
oricui, reţeaua de zece peșteri speoturistice
- peșteri neamenajate, atractive pentru turism
speologic cu ghid și echipamente speciale - e
unică nu doar în România, dar și în Europa
de Est. Se adaugă cele mai multe trasee de
aventură din ţară, aproape 400 de trasee de
escaladă și trasee de cicloturism și alergare
montană.

Traseu de escaladă în Pădurea Craiului
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Paul Iacobaș este managerul destinaţiei. Lucrează
în Pădurea Craiului de mulţi ani, iar amenajarea
peșterilor și protejarea zonei de iniţiative locale periculoase, precum redeschiderea minelor, a făcut
mult timp parte din datoria lui de custode al ariei
protejate. Are o misiune complicată: pentru că,
dincolo de infrastructura de peșteri și trasee, zona
nu are destule servicii și spaţii de cazare pentru
turiști, e complicat pentru comunitatea locală să
vadă sau să înţeleagă posibilele beneficii ale ecoturismului.

Abordarea destinaţiei
„Cred că, într-o anumită măsură, am fost puţin
naivi“ spune Paul. S-a așteptat ca autorităţile și
comunitatea locală să sprijine și să contribuie mult
mai mult la efortul de construcţie a destinaţiei decât s-a întâmplat în realitate. „Pentru că am avut și
statut de administrator al ariei protejate, am fost în
situaţia de a controla și uneori amenda autoritatea
locală pentru proiecte care nu corespundeau cu
regulile unei zone protejate. A existat această per-

Zonă geografică
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cepţie că noi suntem cei care blocăm dezvoltarea.“
Creșterea unei ecodestinaţii este un proces pe
termen lung, în care comunitatea investește astăzi
pentru a primi rezultate în ani. Într-o comunitate
unde sursele de venit nu sunt multe, iar infrastructura de pensiuni și servicii turistice e foarte puţin
dezvoltată, efortul e chiar mai mare.
Turiștii vin în zonă din ariile învecinate - Oradea,
Băile Felix - pentru scurte vizite la peșterile amenajate sau alte activităţi. Descoperă că sunt multe
alte lucruri de făcut și văzut - „am auzit turiști care
constatau că nu au timp pentru toate cele 60 de
obiective pe care le așternuseră pe listă“ - dar nu
rămân pentru că nu au servicii adecvate.
Paul Iacobaș și-a concentrat atenţia și resursele
limitate către lucrurile pe care le-a putut influenţa: administrarea peșterilor și deschiderea altor
oportunităţi pentru activităţi în destinaţie. Pădurea
Craiului este, poate, una dintre cele mai dezvoltate
destinaţii din România, din acest punct de vedere.
Reţeaua de 10 peșteri dedicate speoturismului e
azi un model de bună practică, dincolo de faptul
că e o atracţie unică în această parte de lume.
Există ghizi dedicaţi, un sistem simplu de a obţine
toate aprobările de vizitare, trei niveluri diferite de
dificultate. Deși nu sunt încă mai mult de câteva
sute de turiști care să experimenteze o astfel de
aventură, mare parte dintre ei sunt străini care vin
pentru prima oară în Pădurea Craiului.
Parcursurile de aventură - trei Via Ferrata și un
traseu mai complicat, pe munte - și traseele de
escaladă atrag în destinaţie oameni dornici de
activitate intensă în natură.
E un loc unde oamenii se adună pentru a celebra
performanţa sportivă, așa cum au fost festivalurile

dedicate deschiderii de noi trasee de escaladă
- Osoi Climbing Fest sau Lazuri Climbing Fest, sărbători care au adus la un loc sute de căţărători din
toată ţara sau din afară. „Au venit oameni din Tirol,
care au auzit de noi din social media“ spune Paul.
S-a concentrat pe a crea acele contexte în care să
se adune în destinaţie oamenii potriviţi, „evenimente cu caracter, care să aducă oameni de calitate“.
Enumeră, dincolo de festivaluri, maratoanele pe
bicicletă care umplu destinaţia și zona pe o rază
de 50 de kilometri, competiţii de alergare pe teren
greu care au intrat în circuitele internaţionale sau
evenimente precum Pe Pășune Fest, despre care
participanţii spun „e ca la Woodstock aici, la voi“.
Mulţi dintre turiștii care rămân în destinaţie mai
mult de câteva ore se adună la corturi, în cele câteva zone de camping foarte bine organizate.
Paul Iacobaș și echipa lui au lucrat ani de zile
cu partenerii locali pentru a întipări în conștiinţa
locului ideea de responsabilitate faţă de natură și
loc, promovând mâncare locală, impunând managementul deșeurilor și materialele prietenoase cu
mediul. „La brunchuri“ spune „servim din farfurii
făcute din tărâţe și folosim tacâmuri din lemn“.
Filozofia de dezvoltare a ecodestinaţiei a fost, mai
degrabă, concentrată și agregată în jurul ideii de a
face maximum posibil acolo unde managementul
destinaţiei avea puterea de a influenţa într-o mare
măsură lucrurile.
„Noi nu ne-am uitat așa de mult la reţeaua de
parteneri locali. Am spus să facem ceea ce e în
puterea noastră. Acum, urmează etapa în care ne
vom concentra mai mult pe construcţia reţelei,
pentru a aduce mai mulţi bani care să contribuie la
bunăstarea zonei.“

Câteva lecţii și bune
practici
1. S
 ă lucrezi mult, serios și de la început
la sustenabilitatea și eficienţa financiară
a unităţii de management. O astfel de
relativă independenţă financiară este,
pentru Paul Iacobaș, cheia în a avea
relaţii sănătoase cu partenerii din zonă.
„Când mergem către ei, nu mergem
să cerem, ci cu idei concrete pentru a
mișca lucrurile“.
2. Destinaţia Pădurea Craiului a pornit la
drum cu așteptări mari legate de implicarea partenerilor locali, cu care a schimbat
bune intenţii și a semnat acord de parteneriat. Relaţia a fost serios pusă la încercare când managementul destinaţiei a
început să propună proiecte care cereau
implicare financiară. „Am învăţat că atunci
când parteneriatele ajung la resurse
financiare, 90% dintre ele sunt fragile, oricât de bune par pe hârtie“. A fost o lecţie
importantă, pe care Paul Iacobaș o duce
în etapa următoare.
3. S
 ă nu îţi propui foarte multe lucruri în
același interval de timp. Unul sau două
proiecte mari reprezintă, probabil, limita
pentru o organizaţie mică, cu unul sau
doi oameni. Imediat ce adaugi alte
lucruri, concentrarea pe lucrurile principale scade și riști să nu avansezi în nicio
direcţie.
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Poziţionarea destinaţiei

NUMĂR TURIŞTI ŞI TIP DE
ACTIVITĂŢI ÎN NATURĂ, PRIN
OPERATORI TURISTICI -2018
Rafting
Via Ferrata

3.219

1.620

Speoturism

1.184

Trekking

82

Cicloturism

443

Alte activităţi

619

• În ultimii patru ani, Pădurea Craiului a devenit
una dintre cele mai „dense“ zone din România
în materie de infrastructură pentru turismul
de aventură: 10 peșteri speoturistice, 4 trasee
de via ferrata, 355 de trasee de escaladă, 275
de km de trasee de cicloturism și un traseu
de alergare montană.
•C
 u 14 operatori de turism și 25 de ghizi de
speoturism, destinaţia este printre cele mai
bine dezvoltate în materie de servicii de acest
fel.
•T
 otuși, Pădurea Craiului este o destinaţie puţin
vizitată, cu doar puţin peste 4.000 de turiști în
pensiunile din reţeaua de ecoturism în 2018
(cifra dublându-se faţă de 2017). Sunt relativ
puţine pensiuni (șase membre în reţeaua de
ecoturism, 31 în total) care nu reușesc să aibă
un grad de ocupare mai mare de 15%.
•S
 uccesul viitor al destinaţiei va depinde de
dezvoltarea serviciilor turistice și creșterea
duratei sejurului și a numărului de turiști.
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Monitorizarea turiștilor a scos la iveală faptul că
mulţi dintre ei sunt turiști „de o zi“: vin în destinaţie,
vizitează ceea ce este de vizitat și pleacă. Sunt
mai ales orădeni, clujeni sau turiști din Budapesta
și estul Ungariei, pentru care destinaţia e foarte
accesibilă, pentru că e aproape.
Dacă vin pentru mai mult de o zi, o treime stau în
cele patru campinguri foarte bine amenajate din
Pădurea Craiului. E un profil de turist tânăr, mai
aventuros, mai apropiat de natură, mai deschis
către experienţe neplanificate.
Din fericire, e un profil de turist educat și atent cu
natura și responsabil pentru impactul asupra acesteia; din păcate, impactul economic asupra zonei
este minim, în sensul în care nu consumă servicii și
produse locale și rămân puţini bani în destinaţie.
Paul Iacobaș observă un alt lucru esenţial, și bun, și
rău, în aceeași măsură: „Pădurea Craiului nu are azi
o poziţionare anume, foarte puţină lume știe despre ea“. Cu experienţa ultimilor ani, îi este mai clar
acum cum trebuie să investească în comunicare,
pe ce canale și către ce potenţiali turiști, pentru a
continua efortul de creștere economică a zonei.
Destinaţia Pădurea Craiului a atras în zonă exact
genul de oameni pe care Paul și-i dorește ca
vizitatori. I-a atras și în moduri mai puţin obișnuite:
s-au mutat aici tineri din alte părţi ale ţării. La Roșia,
Șuncuiuș sau Zece Hotare, chiar în inima destinaţiei, s-au stabilit oameni care au înfiinţat mici afaceri
locale: fermă de lavandă, producţie de săpunuri
și cosmetice naturale, păstrăvărie sau ateliere de
ceramică.
Viorel Lascu, unul dintre cei mai buni speologi ai
României, este astăzi cetăţean în Roșia.

Sustenabilitate
Unul dintre lucrurile pe care managementul destinaţiei le face bine, după părerea lui Paul, este legat
de sustenabilitatea financiară a unităţii de management, printr-un mix de surse de finanţare.
Cele două peșteri, Meziad și Farcu, reprezintă una
dintre surse. Ele se află în administrarea CAPDD,
organizaţia care asigură managementul destinaţiei. „Am reușit să menţinem cifrele pe plus chiar și
atunci când am investit în lucrări de întreţinere și
amenajare, sau când am avut ani proști“ spune Paul.
Un al doilea element în mix este o mică afacere
cu suveniruri create de meșterii zonei și vândute
în cele două magazine specializate aflate la intrarea în peșteri. Este un mod simplu de a pune
în valoare cultura locală, de a aduce un venit

pentru meșterii locali și pentru managementul
destinaţiei.
O a treia sursă este constituită din granturile
anuale ce vin de la Consiliul Judeţean Bihor special
pentru a susţine managementul destinaţiei.
Paul crede, însă, că lucrul esenţial care i-a ajutat
să aibă un echilibru financiar, este mentalitatea
organizaţiei lui: „la noi, fiecare proiect trebuie să se
auto-susţină“.
Următoarea provocare este aceea de a crea în
jurul unităţii de management o companie specializată, care să vândă pachete și produse turistice
dedicate pe fiecare segment de piaţă.
Destinaţia Pădurea Craiului
www.padureacraiului.ro
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„Efectul muncii noastre a început să fie vizibil atunci când comunitatea a
simţit o schimbare. Când turiștii au început să stea în destinaţie mai mult
de o noapte, să viziteze alte atracţii decât Mânăstirea Prislop și să consume servicii locale, administratorii de pensiuni au început să-și schimbe
optica.“
Anca Rusu, manager destinaţie

ŢARA HAŢEGULUI - RETEZAT
CĂLĂTORIE PRINTRE DINOZAURI,
RUINE ALE UNEI CIVILIZAŢII
APUSE ȘI NATURĂ SĂLBATICĂ
Acum 70 de milioane de ani, în teritoriul acoperit azi de România era o mare - marea Tethys
- iar Ţara Haţegului era o insulă care găzduia dinozauri pitici. Ceva mai recent, în perioada
antică, pe arealul Destinaţiei Ţara Hategului - Retezat au fost clădite două capitale: cea a
dacilor la Sarmizegetusa, și cea romană, la Ulpia Traina. Iar natura a fost darnică în acest loc
care găzduiește Parcul Naţional Retezat, Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Ciclovina, o
rezervaţie de zimbri și Tăul fără fund, o mlaștină ce comunică în adâncime direct cu oceanul.
Construcţia unei destinaţii ecoturistice într-un
teritoriu atât de bogat în atracţii teribil de diverse
a trecut încă de la început printr-o provocare interesantă: majoritatea turiștilor care ajungeau aici
veneau pentru cu totul altceva, și anume pentru
Mânăstirea Prislop. Mânăstirea era emblema și
dădea identitatea locului.
Când Anca Rusu, managerul de destinaţie, și
echipa ei au început munca de a o transforma
în tărâm pentru ecoturism, n-au avut doar de ţesut o reţea de parteneri și atracţii turistice, dar și
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de creat o poveste care să schimbe identitatea
locului în mintea turiștilor.
Astăzi, Ţara Haţegului - Retezat este prima
destinaţie cu o reţea de 12 trasee de cicloturism
omologat, Parcul Naţional Retezat și Parcul
Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina aduc
în zonă turiști dedicaţi activităţilor în natură, cea
mai mare parte dintre ei din afara României, iar
Geoparcul Internaţional UNESCO Ţara Haţegului
aduce în Haţeg familii cu copii care vin mai ales
pentru programe educaţionale.

Masivul Retezat Foto: László Potozky

PROGRAMUL DE ECODESTINAŢII

55

STUDII DE CAZ
Abordarea destinaţiei
„Esenţial“ spune Anca „a fost parteneriatul local.
Coordonăm 35 de parteneri care reprezintă interese locale dintre cele mai diverse, de la administraţia publică, la școli, pensiuni și Salvamont.
Munca împreună cu ei ne-a creat legitimitate ca
manager de destinaţie“.
Prima idee pentru a coagula partenerii a fost
aceea de a demonstra că, împreună, toată
lumea câștigă. Anca își amintește că două treimi
dintre membrii parteneriatului tipăreau fiecare
propria hartă a locului. Nu semănau între ele
și le-a demonstrat cu creionul pe hârtie că e
o risipă de resurse. Mergeau la târguri fiecare
cum considera și nu măsurau rezultatele. Toate
aceste evidenţe au deschis drumul către a crea
o identitate comună a destinaţiei, ca instrument
de promovare eficientă. De aici a plecat, de la
ideea de a-i aduce la un loc pentru iniţiative
comune cu beneficii pentru toată lumea.
„E important să demonstrezi că ești profesionist“
spune. În 2016, când destinaţia a primit atestatul
de destinaţie de ecoturism, faptul că era a treia
din ţară cu acest statut a însemnat mult pentru
comunitatea locală.
În destinaţie s-au întâmplat multe lucruri în
premieră în ţară: în Ţara Haţegului - Retezat s-a
desfășurat în 2016-2017 primul program pilot de
monitorizare turistică într-o destinaţie de ecoturism din România. Sistemul de monitorizare
este azi folosit în toate ecodestinaţiile și măsoară
numărul de turiști, profilul lor, motivele pentru
care vin în destinaţie, de unde vin și multe alte
date care orientează strategia managementului.
Să lucrezi cu date este, pentru Anca, unul dintre
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											Festivalul Roman Dacia Felix, la Ulpia Traiana Foto: Stefan Martinescu
cele mai importante criterii. Folosește informaţiile din monitorizări pentru a se așeza la masă
cu partenerii locali și a dezvolta destinaţia după
niște criterii clare. Faptul că există interes pentru cicloturism a reieșit din cercetări. „Nu exista
deloc infrastructură“.
A făcut pionierat în cicloturism, prin demersul de
a omologa 310 kilometri de trasee de bicicletă
și de a crea un sistem de omologare care poate
fi astăzi folosit pentru orice traseu din ţară. „Am
parcurs traseele împreună cu partenerii noștri
de la salvamont și cu pasionaţii de ciclism din
destinaţie și am creat, pentru prima oară, un

marcaj vizual pentru orientare.“
Strategia de a pune destinaţia pe harta turiștilor
iubitori de ciclism a mers mai departe: pe baza
datelor din monitorizări, echipa Ancăi s-a îndreptat cu materiale de promovare către magazinele
de profil din orașele de provenienţă ale turiștilor.
Parte dintre pensiunile din Ţara Haţegului - Retezat au devenit bike-friendly. Acum, lucrează
cu Federaţia Română de Ciclism pentru a pune
unul dintre cele 12 trasee de bicicletă pe harta
competiţiilor naţionale și internaţionale mari de
ciclism montan.
Tot pe date și fapte lucrează managementul

destinaţiei și în relaţia cu partenerii locali. Una
dintre caracteristicile reţelei de parteneri este
că lucrează mult în grupuri specializate de lucru
care stabilesc, pe baza datelor din monitorizări,
priorităţi și planuri anuale de acţiune. „Asta îi
face să fie foarte implicaţi“ spune Anca.
Unul dintre motivele pentru care destinaţia este
pe un drum bun în efortul de a se poziţiona ca
loc pentru turism activ și educativ ţine de colaborarea cu pensiunile. A durat un timp îndelungat și a cerut multe discuţii și multă răbdare să
convingă proprietarii să furnizeze date despre
ocuparea pensiunilor - „a trebuit să explicăm că
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2018 2017 2016

NUMĂR DE TURIȘTI
4.908
6.910
13.396

•D
 estinaţia Ţara Haţegului Retezat a obţinut
certificarea ca destinaţie de ecoturism în 2016.
În 2017-2018 aici s-a desfășurat primul proiect
pilot de monitorizare a turiștilor într-o destinaţie de ecoturism din România. În 2018 au fost
omologate 12 trasee de cicloturism și drumeţie, un proiect în premieră în România.
• În ultimii trei ani, numărul de pensiuni aproape
s-a dublat în destinaţie, dar gradul de ocupare
a crescut de trei ori, una dintre cele mai spectaculoase evoluţii din Programul de Ecodestinaţii.
• Colaborarea cu școlile și crearea unei reţele
extinse de voluntari este, poate, unul dintre proiectele cele mai interesante din destinaţie. Atât
în Parcul Naţional Retezat, cât și în Geoparcul
Internaţional UNESCO Ţara Haţegului, activităţile cu copii și liceeni s-au dovedit foarte eficiente
în a schimba mentalitatea comunităţilor.

Zonă geografică

ei înșiși vor beneficia de rezultat, că vor înţelege
mai bine cum stau și ce au de făcut“. Rezultatul
efortului a fost vizibil, în special pentru că proprietarii de pensiuni au început să primească un
alt profil de turist și să aibă camere ocupate mai
mult timp din an. Au folosit informaţiile din monitorizări pentru a dezbate cum pot face mai mult,
cum pot oferi turiștilor informaţii despre zonă,
cum pot organiza evenimente la ei la pensiune.
Unul dintre programele esenţiale în destinaţie
este cel în colaborare cu școlile, în care copiii și
liceenii participă la proiecte de protecţia mediului și ecologizare sau voluntariat în Geoparcul Internaţional UNESCO Ţara Haţegului. „Merg apoi
acasă, povestesc și schimbă comportamentul
părinţilor și bunicilor. Ne dăm seama că de aici
trebuie să începem să schimbăm mentalităţi“
spune Anca.
Încet, încet, comunitatea locală preia parte din
iniţiativa de a susţine ecodestinaţia: pensiunile
noi ţin cont de arhitectura locală, antreprenorii
din zonă se preocupă de tradiţii și cultură locală
și creează spontan evenimente pentru turiști,
precum plimbări cu căruţele pentru copii sau
ateliere de frământat pâine în gospodărie.

Poziţionarea destinaţiei
Drumul de la ce era zona - un loc de pelerinaj
pentru turismul de masă la Mânăstirea Prislop la o ecodestinaţie autentică, este lung. Dar fenomenul turismului de masă, deși în mare scădere,
a fost esenţial: „nu vine nimeni de la 600 de
kilometri să vadă dinozauri despre care nu știe
nimic. Având atât de mulţi turiști în zonă, i-am
putut atrage către noi și activităţi de ecoturism“.
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Turismul activ în Parcul Retezat și Parcul Natural
Grădiștea Muncelului - Ciclovina e deja semnificativ și compus în mare parte din turiști străini.
Programele educaţionale din destinaţie atrag
familii cu copii pentru activităţi dedicate.
Iar Festivalul Roman Dacia Felix, pornit în 2016,
a adus la Ulpia Traiana mai mult de 5.000 de
oameni cu fiecare ediţie. Anca speră să îl poată
relua pe o schemă de finanţare sustenabilă.
Dar poate una dintre cele mai interesante iniţiative
ale managementului destinaţiei este acela de a
invita personalităţi din lumea sportului să devină
ambasadori ai destinaţiei: Toni Coconea, unul dintre cei mai buni parapantiști din lume; Avel Ritișan,
hunedoreanul care a condus prima expediţie românească în Himalaya; Avram Iancu, bibliotecarul
din Petroșani și primul om care a parcurs Dunărea
înot de la izvoare la vărsarea în Marea Neagră.

Sustenabilitate
Finanţarea pe termen lung a unităţii de management al destinaţiei este, probabil, punctul cel mai
sensibil al destinaţiei. O ipoteză iniţială, aceea că
administraţia publică va susţine financiar managementul, s-a dovedit neadevărată.
Managementul destinaţiei lucrează la câteva
variante care să asigure venituri constant și pe
termen lung, precum o taxă de promovare la
târguri și pe site-ul destinaţiei pentru pensiunile
incluse în parteneriatul local, sau o agenţie de
turism dedicată care să asambleze și să vândă
pachete turistice în destinaţie.
Destinaţia Ţara Haţegului - Retezat
https://turismretezat.ro

Câteva lecţii și bune
practici
1. P
 robabil că una dintre cele mai importante
lecţii, pe care le regăsim la aproape toţi
managerii de destinaţie, este legată de
managementul așteptărilor. La început,
Anca Rusu și echipa ei s-au așteptat la o
susţinere semnificativă din partea autorităţii publice - financiar și ca promovare. Acest
lucru nu s-a întâmplat. Marea realizare - și
un criteriu important - este că echipa de
management care a început munca în
destinaţie în 2015 se află și astăzi împreună.
2. Construcţia unei destinaţii depinde foarte
mult de o reţea de oameni potriviţi, care
sunt bine văzuţi în comunitate și reușesc
să atragă alături alţi oameni asemenea
lor și să construiască relaţii de incredere.
Managementul destinaţiei trebuie să aloce timp și să creeze motive de întâlnire,
astfel încât aceste legături să se creeze.
„Nu m-am așteptat ca aceste relaţii să
ceară atât de mult timp“ spune Anca.
3. Încrederea comunităţii în managerul destinaţiei este esenţială. Și cere câteva lucruri: „să
demonstrezi că poţi face lucruri concrete și să
construiești această relaţie nu pe vorbe, ci pe
ceea ce realizezi pentru destinaţie“. Transparenţa este un alt criteriu important, concretizată, de exemplu, în faptul că datele din monitorizări sunt disponibile pentru partenerii locali și
pe baza lor se iau decizii comune.
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„Am mers mult pe a ajusta din mers și a clădi pe nevoile momentului.
Trebuie să ai o strategie și un plan, dar să lași fluiditate și să permiţi schimbări.“
Edit Pop, manager destinaţie

ECO MARAMUREȘ (MARA
COSĂU - CREASTA COCOȘULUI)
INIMA VERDE A
MARAMUREȘULUI ISTORIC
Puţin mai la est de Baia Mare, la o oră de mers cu mașina, e un tărâm unde istoria e încă foarte
vie. La poalele Munţilor Gutâi, vegheată de vârful Creasta Cocoșului, destinaţia Eco Maramureș
e recunoscută drept „inima verde“ a Maramureșului istoric.
Aici, oamenii trăiesc încă după tradiţii simple, așa
cum natura, obiceiurile și istoria dictează. Moroșenii - oamenii Maramureșului - au clădit o civilizaţie
a lemnului foarte prezentă oriunde te-ai uita: în
porţile masive de lemn atent sculptate și împodobite încă de semne păgâne de protecţie, în turlele
ascuţite ale bisericilor, în obiectele de zi cu zi și casele istorice. Între râurile Mara și Cosău, cu rezervaţia Creasta Cocoșului la sud, destinaţia cuprinde 112
sate grupate în 4 comune: Ocna Șugatag, Budești,
Desești și Călinești.

60

PROGRAMUL DE ECODESTINAŢII

Edit Pop este director al Asociaţiei Ecologic
și manager de destinaţie. Lucrează aici de
aproape două decenii. În 2006, Ecologic - custode al ariei protejate - a lansat Drumul Moștenirii Maramureșene, un traseu turistic ce leagă
șapte sate cu șapte arii protejate și pune în
lumină patrimoniul cultural și natural al locului. „Voiam“ spune Edit „să stimulăm activitatea
economică pentru a reduce presiunea asupra
ariei protejate pentru exploatarea de resurse“.
Șase ani mai târziu, EcoLogic a creat una dintre

Masivul Creasta Cocoșului, Eco Maramureș. Foto: Peter Lengyel
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cele șapte întreprinderi sociale finanţate prin Programul Green Entrepreneurship: Greenway Tour,
o agenţie de turism dedicată regiunii Mara Cosău
- Creasta Cocoșului.
În continuare, Programul de Ecodestinaţii a fost o
oportunitate de a duce la un alt nivel munca de
până atunci și a adus împreună, într-un context
unitar, comunitate locală, natură, tradiţii, infrastructură și turism.

Abordarea destinaţiei
„Dacă ar fi să vorbesc despre un lucru esenţial“,
spune Edit, „atunci acela este consecvenţa“. Fundaţia pe care se așează azi destinaţia e alcătuită
din relaţii strânse (chiar dacă uneori tensionate)
cu partenerii locali, claritate în viziunea pe termen
lung și foarte multe conversaţii curajoase despre
ce înseamnă o destinaţie. Rolul unui manager de
destinaţie, așa cum îl vede Edit Pop, este acela de
a ţese infrastructura de reguli și stimulente care să
mobilizeze comunitatea locală.
Eco Maramureș este ecodestinaţie certificată, cu
un sistem pus la punct de certificare Eco România
pentru pensiunile din destinaţie - 11 din cele 21 de
pensiuni din reţeaua locală sunt certificate sau în
curs de reînnoire a certificării.
Împreună cu autorităţile locale, managementul de destinaţie a creat o politică de mediu al
cărei rol a fost mai ales acela de a aduce reprezentanţii primăriilor la aceeași masă pentru a
discuta măsuri rezonabile de mediu pentru o
destinaţie de ecoturism. „De multe ori, autorităţile locale, cu toată buna intenţie, nu conștientizează anumite lucruri. Ne-am dat seama că îi
putem face atenţi la lucruri care nu sunt încă
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pe radarul lor, precum consumul de apă sau
curăţenia din albia râurilor“. Politica de mediu
s-a concretizat în câteva pagini, asumate prin
hotărâri de consiliu local și multe conversaţii
ulterioare pentru ca ea să se regăsească în
bugetele anuale. În Breb, probabil unul dintre
cele mai frumoase sate din România, deșeurile
se colectează astăzi selectiv.
La început, erau cinci pensiuni în Breb. Azi, sunt 20.
În întreaga destinaţie, numărul de pensiuni a crescut
de la 54, la 85 iar numărul de turiști s-a triplat. Puterea exemplului e unul dintre instrumentele esenţiale
când vine vorba despre ceea ce e posibil: în Breb,
un cuplu de localnici a creat un concept nou care
a devenit inspiraţie pentru alte sate din destinaţie.
Breb 148 - Local Food&Garden este un restaurant
organizat într-o grădină de un hectar, cu copaci
fructiferi și fâneaţă, unde bucătăresele locale gătesc
pentru turiști și cine se mai nimerește în zonă, al
cărui model va fi acum preluat în satul Desești.
Înainte de a lucra la ceea ce se vede din exterior
- promovarea destinaţiei - Edit Pop a agregat în
interior o reţea de parteneri și actori locali care să
alcătuiască, până la urmă, esenţa destinaţiei. S-au
adăugat reguli și o infrastructură fizică esenţială:
peste 150 de kilometri de trasee de biciclete, marcaje, indicatoare pentru întreaga destinaţie.
În acest cadru, apar iniţiative care adaugă valoare
destinaţiei, precum competiţiile de alergare organizate de Vertical Sport, o companie specializată în
alergare și ascensiuni în toată lumea sau taberele
și traseele de mountain bike ale The North Quest.
Apar, de asemenea, iniţiative ale autorităţilor locale
în linie cu o ecodestinaţie: la Ocna Șugatag, tradiţional staţiune de băi și de tratament, apar piste de

biciclete care duc din centru către lacurile sărate
din împrejurimi și către aria protejată Pădurea
Crăiască.

Poziţionarea destinaţiei
Asemenea oricărui lucru care trăiește, o destinaţie
de ecoturism se schimbă și evoluează. Iar acest lucru nu e întotdeauna predictibil sau ușor de trasat
cu o strategie. La început, Eco Maramureș trebuia
să fie un punct de atracţie pentru turiști tineri
independenţi, îndrăgostiţi de natură și de lucrurile
simple, gata să exploreze. S-a dovedit, spune Edit
azi, că destinaţia a contrazis acest plan. Adevărat,
sunt astăzi de trei ori mai mulţi iubitori de natură,
drumeţii și aventuri simple decât acum patru ani
(de la 4% la 12%), dar marea surpriză a venit de la
turiștii puţin mai tradiţionali: familii care vin în zonă
pentru tradiţii și cultură locală și rămân pentru
tot ceea ce pot face în natură: trasee de biciclete,
drumeţii. „Oamenii care veneau deja își schimbă
obiceiurile“ spune Edit. Monitorizarea turiștilor din
destinaţie - un proiect greu, care presupune pe lângă intervievarea turiștilor, inclusiv colectarea lunară
de cifre de la pensiunile din reţea - arată că această

Zonă geografică

Câteva lecţii și bune
practici
1. U
 n obiectiv comun concret și ambiţios
aduce la un loc partenerii locali și îi mobilizează. Politica de mediu a destinaţiei,
care a avut darul de a diferenţia între
o destinaţie oarecare și o destinaţie de
ecoturism. De la colectarea deșeurilor,
la amprenta de carbon a pensiunilor și
criterii privind culturile și produsele locale, politica de mediu a creat o înţelegere
comună a ideii de zonă eco.
2. M
 anagerul de destinaţie este un facilitator, dar e important să creeze și să
menţină un cadru ambiţios. Un număr
de pensiuni au primit în custodie de
la managementul destinaţiei, gratuit,
biciclete pentru a le închiria turiștilor. A
fost, reflectează Edit, o greșeală; pentru că a instituit un obicei de a nu plăti
pentru acest serviciu. Un alt exemplu:
există pensiuni care cooperează greu
cu managementul destinaţiei pentru
colectarea datelor despre turiști și care
trebuie să știe că pot fi excluse din reţea
dacă nu respectă regulile.
3. C
 ontactul cu turiștii este esenţial. Identitatea unei destinaţii apare din împletirea
între ceea ce oferă natura și locul și
experienţele oferite turiștilor. Pentru a
înţelege ce experienţe sunt valoroase, e
necesar un contact direct.
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Sustenabilitate
Una dintre marile încercări pentru o ecodestinaţie
este crearea unui model financiar care să susţină
pe termen lung managementul zonei. Eco Maramureș se află de abia la început pe acest drum.
Probabil că punctul de start a fost într-o anumită
măsură ratat: munca de construcţie a ecodestinaţiei a început și a continuat în limita resurselor
unităţii de management, fără contribuţie din
partea comunităţii și a partenerilor locali. Acum,
constată Edit, e mai greu să ai o astfel de conversaţie. Dar nu imposibil. Modelul pe care intenţionează
să construiască sustenabilitate pentru munca de
management al destinaţiei e simplu: o taxă de
promovare pe care o achită oricare dintre pensiunile din destinaţie care beneficiază de reprezentare
și promovare. La târgurile internaţionale sau locale,
în broșuri, pe site-ul destinaţiei. Avantajul acestui
model e acela că e foarte clar: pensiunile plătesc
pentru un serviciu concret (promovare), transparent, necesar și ușor de înţeles.
„Dacă ar fi să o iau de la început, aș așeza altfel regulile. Nu aș pleca fără suport financiar din partea
reţelei locale de parteneri. E mult mai greu să faci
regulile mai târziu“ spune Edit.

Traseu de cicloturism, Eco Maramureș
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Destinaţia Eco Maramureș
(Mara Cosău - Creasta Cocoșului)
www.ecomaramureș.com

NUMĂR DE TURIȘTI
2018 2017 2016 2015

categorie reprezintă, de fapt, oamenii care rămân
mai mult timp în destinaţie și au tendinţa de a cheltui mai mult. „A fost o revelaţie. Ne-am reorganizat
gândirea de promovare“ spune Edit.

4.570
9.900
10.923
14.844

Managementul destinaţiei se sprijină pe un
parteneriat local alcătuit din aproape 20 de
entităţi (administraţie locală, business local,
asociaţii și administratori de arii protejate).
Relaţia apropiată de lucru cu acești parteneri
este un punct esenţial al creșterii destinaţiei.
• Din 2015 până în 2018, numărul de turiști în reţeaua de ecoturism (21 dintre cele 85 de pensiuni din destinaţie) a crescut de trei ori, până
la aproape 15.000 de turiști în 2018. Jumătate
dintre cei care au ajuns aici în 2018 se aflau
pentru prima oară în Maramureșul istoric. O
bună parte dintre ei sunt turiști străini care se
află pentru prima oară în zonă.
• Gradul de ocupare a pensiunilor s-a dublat,
iar resursele financiare care rămân în zonă au
crescut considerabil, în consecinţă.
• S-au creat 30 de noi pensiuni în destinaţie și,
în total, destinaţia a adăugat 26 de noi locuri
de muncă în comunităţile locale.
• Infrastructura destinaţiei înseamnă 230 de kilometri de poteci de drumeţie și trasee pentru
biciclete, marcate și cartografiate.
• Destinaţia are o politică de mediu agreată
între autorităţile publice și managementul
destinaţiei, al cărei scop este să o diferenţieze
de o destinaţie obișnuită.

PROGRAMUL DE ECODESTINAŢII

65

STUDII DE CAZ
„Am plecat de la lucruri mici și apoi am început să ne întrebăm cum le putem integra și cum le putem extinde. Cred că a fost important că am decis
să nu facem lucruri la care nu ne pricepem, pentru că asta ne-a ajutat să
aducem în jurul nostru parteneri.“
Attila Pilbáth, manager destinaţie

BĂILE TUȘNAD ȘI ÎMPREJURIMILE
LOCUL UNDE MERGI
CA SĂ DESCOPERI,
SĂ GUȘTI ȘI SĂ ÎNCERCI
Sunt încă mulţi cei care asociază Băile Tușnad doar cu turismul balnear. Dacă se nimeresc în
Destinaţia Băile Tușnad și Împrejurimile în timpul unei competiţii internaţionale de sănii trase
câini, sau când 40 de parapantiști din toată lumea se întrec în competiţia de aterizare la punct
fix, rămân uimiţi.
Acum câţiva ani, numărul turiștilor care ajungeau în
zona Băile Tușnad pentru turism activ și aventură
era ușor de cuprins, pentru că se apropia foarte
tare de zero. Azi, o treime dintre turiști vin pentru cu
totul altceva decât turism de sănătate. Vin pentru
traseele de bicicletă, pentru natură, pentru competiţiile sportive sau celebrele observatoare de urși din
zonă. Ecodestinaţia cuprinde un teritoriu ce se desfășoară de la Lacul Sfânta Ana - singurul lac vulcanic
păstrat întreg în această parte de lume - la staţiunea
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Băile Tușnad - cel mai mic oraș din România și, spre
nord, continuă cu Bazinul Ciucului de Jos, un ţinut al
apelor minerale și rezervaţiilor naturale.
Attila Pilbath, azi managerul Destinaţiei, lucrează în
zonă de două decenii. Prin Organizaţia GeoEcologică ACCENT, a fost custodele Ariei Protejate Piatra
Șoimilor și a Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului
de Jos. Timp de ani de zile, s-a ghidat după ideea
că rolul lui este să construiască lucruri care rămân
și aduc valoare comunităţilor locale, printre care:

Competiţie cu sănii trase de câini, Băile Tușnad. Foto: Mihai Moiceanu
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au reamenajat izvoare minerale, au curăţat și redat
comunităţilor braţul vechi al râului Olt, au instalat panouri fotovoltaice pentru iluminarea unor obiective.

Abordarea destinaţiei
„Noi“, spune Attila, „agregăm și ţesem parteneri și
idei“. În jurul Destinaţiei există o reţea de parteneri
locali unde toată lumea e reprezentată: autorităţi
locale, organizaţii de mediu, organizatori de evenimente, pensiuni și antreprenori locali. Misiunea cea
mai complicată a fost aceea de a vinde ideea de
destinaţie oamenilor din interior și de a-i convinge
că zona poate fi și altceva decât un loc unde turiștii
vin și stau câteva zile la băi.
Au început prin a crea infrastructura de vizitare:
trasee tematice în zone cu mare potenţial turistic,
precum la mlaștina Borsaroș sau Piatra Șoimilor;
marcarea obiectivelor turistice; trasee de biciclete
marcate și cartografiate și amenajarea izvoarelor
de ape minerale din Destinaţie.
Apoi, au încurajat pensiunile să aparţină și să promoveze Destinaţia: în fiecare dintre ele există un stand
cu informaţii despre toate atracţiile și evenimentele,
hărţi detaliate și materiale de prezentare pentru diferite pachete turistice. Au implicat școlile în programe
de descoperire și protejare a naturii și așa numitele
Cluburi de Junior Rangeri, încet-încet, au convins
autorităţile locale să integreze în planuri și bugete
elemente care ţin de o destinaţie de ecoturism.
Unul dintre lucrurile esenţiale pentru un manager
de destinaţie este capacitatea de a conecta fire, alt
fel separate, a constatat Attila. Ar putea fi un exemplu relativ neînsemnat, dar îl consideră relevant
pentru a scoate în lumină și ideea de colaborare
a comunităţii locale: „Avem această activitate care
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este astăzi foarte apreciată de turiști, și anume ieșiri
la picnic în natură, vara cu căruţa, iarna cu sania.
A început de la un singur sătean, care practica un
sport asemănător competiţiilor de care romane.
Avea cai, avea căruţe, și l-am întrebat dacă ar vrea
să preia turiști. De la el, a tot crescut cu alţi oameni
din sat care fac astăzi același lucru. I-am pus apoi în
legătură cu pensiunile care gătesc pentru turiști și
am creat acest pachet“ explică Attila.
Unele lucruri nu au ieșit neapărat conform planului
iniţial. În parte pentru că managementul destinaţiei
a creat la început o așteptare foarte mare în comunitate, înainte ca ideea de ecodestinaţie să fie într-adevăr înţeleasă. Construcţia a început cu partea
de promovare a locului, ceea ce a creat așteptarea
ca turiștii să inunde peste noapte destinaţia, fără
vreun alt efort. Pe de o parte, nu s-a întâmplat așa.
Pe de altă parte, e o construcţie care cere timp
și educaţie: nu orice turist și nu orice turism este
potrivit pentru o destinaţie ecoturistică. „Probabil
că va mai dura încă 20 de ani.“
Altele s-au întâmplat fără să existe în planul iniţial: în
2017, Bence Mate, unul dintre cei mai buni fotografi
ai vieţii sălbatice din lume, a construit lângă Băile
Tușnad un observator de urși. „E genul de atracţie
care trage după ea întreaga destinaţie“ spune Attila. Fotografi și iubitori de natură din întreaga lume
au descoperit România și Destinaţia Băile Tușnad,
inclusiv datorită acestui observator. În 2018, s-a
aduăugat un al doilea, lângă Lacul Sfânta Ana.
Turiștii vin pentru urși și stau pentru a consuma
produse și servicii locale.
În ultimii patru ani, durata medie de ședere a crescut până la aproape două zile, iar numărul înnoptărilor a crescut până la aproape două zile.

Câteva lecţii și bune
practici

Maraton, Băile Tușnad

Poziţionarea destinaţiei
Una dintre deciziile strategice ale managementului
destinaţiei a fost aceea de a contribui la aproape
orice eveniment local legat de natură, tradiţii locale
sau aventură, ca partener sau prin promovare. De
la triatloane, la competiţii cu sănii trase de câini,
și de la evenimente culturale la festivaluri locale,
toate au un rol în a repoziţiona Băile Tușnad și
Împrejurimile și de a o aduce în atenţia unor turiști
în căutare de natură și experienţe active.
Infrastructura de vizitare a primit 60 de kilometri
de noi trasee în natură, iar oferta turistică numără
cel puţin 20 de pachete și experienţe turistice
potrivite unei ecodestinaţii, de la călărie la rafting, și
de la izvoare minerale la drumeţie, schi și tururi de
fotografie.

1. C
 ooperarea cu partenerii locali e esenţială. Iar această cooperare e bazată pe
o relaţie construită în timp și pe foarte
multă comunicare. „Dacă nu vorbești cu
oamenii despre vreme sau despre ce le
face familia, n-ai o relaţie“ spune Attila.
Implicarea autorităţilor, a proprietarilor
de pensiuni și a tuturor actorilor locali
importanţi a depins de comunicare, nu
neapărat numai despre ce e pozitiv, ci și
despre lucrurile care nu funcţionează.
2. M
 anagerul destinaţiei trebuie să „vadă“
fire altfel neconectate și să facă legătura între ele. De exemplu, să conecteze
ideea de experienţe și atracţii cu cea a
timpului pe care își dorește să îl petreacă
turistul în destinaţie, respectiv să știe ce
există în destinaţie și cum pot fi legate
lucrurile pentru a crea acea experienţă.
Să știe planurile și nevoile autorităţilor
locale și să le lege de proiecte necesare
destinaţiei.
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2018 2017 2016

NUMĂR DE ÎNNOPTĂRI
46.500
44.156
72.669

• În ultimii doi ani, numărul de pensiuni din
reţea a crescut de la 14 la 21 și, deși numărul
de turiști a rămas relativ constant, gradul de
ocupare și numărul de înnoptări au crescut
cu aproximativ 70%, aducând mai multe venituri în comunitate.
•T
 urismul activ a crescut de la aproape zero la
un procent de 30% dintre turiștii care ajung
în destinaţie, ceea ce poziţionează zona mai
bine pentru un profil de ecodestinaţie.
•B
 ăile Tușnad s-a așezat pe harta competiţiilor
sportive internaţionale (parapantă, triatlon,
maraton) și a locurilor unice din punct de vedere al atracţiilor naturale (observarea urșilor
în habitatul natural), ceea ce a sporit numărul
turiștilor străini.

Zonă geografică

Lacul Sfânta Ana. Foto: Mihai Moiceanu
Deși numărul turiștilor a rămas relativ egal în ultimii
ani, profilul lor s-a modificat. Rămân mai mult timp
în destinaţie și cele 21 de pensiuni din reţeaua locală
de ecoturism și-au crescut gradul de ocupare cu
mai mult de 30%. Pentru că destinaţia are o multitudine de oportunităţi (ape termale, rezervaţii, lac
vulcanic, floră, faună, relief divers sau gastronomie),
una dintre marile provocări rămâne aceea de a crea
o identitate coerentă. Una în care toate atracţiile să
se îmbine sub o umbrelă comună, în loc să intre
în competiţie. Managementul destinaţiei le-a pus
împreună sub ideea de „Descoperă, gustă, încearcă“.

Sustenabilitate
Asemenea tuturor destinaţiilor din Program, Băile
Tușnad se află încă pe drumul de a găsi un model
care să susţină financiar pe termen lung managementul zonei.
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Una dintre soluţiile cu care Attila Pilbáth experimentează este aceea de a percepe un comision
pentru pachetele turistice accesate prin intermediul unităţii de management a destinaţiei - există
un call center, al cărui număr e prezent pe toate
materialele de promovare și pe site-ul destinaţiei.
Atâta timp cât pachetele turistice sunt asamblate
și îmbogăţite de către managementul destinaţiei, acest gen de sursă de venit e sustenabilă pe
termen lung.
În aceeași idee de a încerca diverse căi, a testat
ideea unui automat cu produse locale personalizate amplasat în Wellness Tușnad din Băile Tușnad.
Evident, nu este o sursă financiară majoră, dar face
parte din filozofia pe care s-a bazat până acum
creșterea destinaţiei, conform căreia „pornim de la
lucruri mici și ne întrebăm cum le putem integra și
extinde apoi“.

Pentru organizaţii mai mari, care au nevoie de programe personalizate și tururi ghidate în destinaţie,
organizaţia lui Attila joacă rolul de agregator. De
exemplu, pentru Universitatea Babes Bolyai, care a
dorit un program integrat în destinaţie.
Evident, e un proces marcat de încercări și, uneori, erori. „Dacă ar fi să o iau de la capăt“, spune
Attila, „probabil că aș fi puţin mai conservator.
Mi-am imaginat că un manager de destinaţie
coordonează și vine cu idei și am realizat că a
trebuit să fac de toate, de la discuţii constante
cu partenerii, la administrarea prezenţei online,
la prezenţă la târguri și asamblare de pachete
și educarea comunităţii. E un proces pe termen
lung.“.
Destinaţia Băile Tușnad și Împrejurimile
https://www.eco-turism.ro
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„Cred că e foarte important să ai răbdare și să arăţi respect faţă de perspectiva și părerea oamenilor. Pachetele noastre sunt alcătuite cu tot
ceea ce am aflat că își doresc turiștii. Când stai cu ei de vorbă, îţi spun
«Ooooo, ce mi-ar plăcea să fac x sau y…».“
Maricica Cazimirciuc, manager destinaţie

ŢARA DORNELOR
NATURA SĂLBATICĂ ÎNTÂLNEȘTE
LEGENDELE ȘI TRADIŢIA UNEI
LUMI APUSE
Acum 700 de ani, în timp ce se afla la vânătoare, Dragoș Vodă, întemeietorul Moldovei, a ucis
din greșeală o tânără fată pe nume Dorina. Plin de remușcare, a înmormântat-o pe malul râului
din apropiere. Râul a primit numele fetei, iar valea pe care o străbate și însufleţește a devenit
Ţara Dornelor.

În inima Bucovinei, destinaţia de ecoturism Ţara
Dornelor e un tărâm plin de povești și tradiţii ale
unor vremuri apuse, de la Dragoș Vodă, până la
perioada de 100 de ani în care locul a fost parte
din Imperiul Austro-Ungar. O depresiune largă,
înconjurată de munţi, destinaţia e alcătuită din
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Vatra Dornei și nouă comune care păstrează
încă un mozaic etnic și cultural teribil de bogat.
Comuna Ciocănești, unde casele sunt pictate în
motive tradiţionale luate din portul locului sau copiate după ouăle încondeiate, se află printre cele
10 cele mai colorate destinaţii turistice europene.

Bujori de munte în Munţii Călimani
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Apele minerale și natura, cu trei rezervaţii naturale și Parcul Naţional Călimani, fac din Ţara
Dornelor o destinaţie în egală măsură potrivită
pentru turism cultural, de sănătate sau activ. În
2018, a devenit a cincea Destinaţie ecoturistică
certificată din România.
Maricica Cazimirciuc, managerul destinaţiei, nu
este din Dorna, dar trăiește aici de peste două
decenii. Are o experienţă de 13 ani în turism și a
preluat managementul în toamna anului 2017.

Abordarea destinaţiei
„Aș spune că lucrul cel mai important este să
asculţi oamenii“ spune Maricica. Nu doar oamenii locului, ci și turiștii care ajung în destinaţie.
Crede că așa ajungi să înţelegi cum să lucrezi cu
ei, cum să îi implici și cum să creezi pachete și
servicii turistice care să îndeplinească dorinţele
și nevoile.
În doi ani, între 2017 și 2018, numărul de turiști
în destinaţie a crescut de patru ori, iar numărul
de pensiuni aproape s-a dublat. Este singura
ecodestinaţie din România unde durata medie a
sejurului se apropie de patru nopţi.
În Bucovina, oamenii sunt încă uniţi în jurul comunităţilor lor. Ceea ce a ajutat mult colaborarea
managementului destinaţiei cu partenerii locali.
Oamenii locului sunt implicaţi în fel de fel de
activităţi turistice. „Tot ce am făcut până acum în
legătură cu a pune în valoare tradiţia locală, nu
am fi putut face altfel“ spune Maricica. Dă exemplul unui maestru cioplitor în lemn care are o expoziţie locală și clase dedicate pentru elevi. Sau
al muzeografului din Ciocănești, care farmecă
pe toată lumea care ajunge la cele două muzee

74

PROGRAMUL DE ECODESTINAŢII

din comună cu poveștile locului și demonstraţiile de încondeiere a ouălor.
Aici, oamenii au încă ţesătorii acasă, iar în ateliere
- așa cum este cel din comuna Botoș - se cos încă
și împodobesc ii după modelele din vechime.
Așa se face că, dacă ajungi ca turist în Ţara Dornelor, vei afla despre legendele familliilor apuse
și despre meșteșug și tradiţie de la oameni care
le păstrează încă vii.
Spre deosebire de alte locuri din România, unde
păstrarea spiritului local este o continuă provocare, administraţia locală din destinaţie a preluat
în planurile de urbanism ideea că arhitectura
tradiţională trebuie păstrată și respectată.
Evident, infrastructura de vizitare a fost parte
esenţială din crearea destinaţiei: în ultimii patru
ani, în Ţara Dornelor s-au creat sau îmbunătăţit 150 de kilometri de trasee de cicloturism
montan și peste 420 de kilometri de trasee de
drumeţie, la care se adaugă șase puncte de
belvedere.
Dar unul dintre lucrurile esenţiale în strategia
Maricicăi Cazimirciuc este colaborarea cu școlile
și elevii din zonă. Este, după părerea ei, calea cea
mai bună pentru a schimba mentalitatea unui
loc. Antreprenorii locali proprietari de pensiuni
au apucat deja să-și formeze un fel de a gândi și
„e complicat să explici cum diferă turistul responsabil de cel care vine să facă grătar în pădure și
să pună muzică“. A umblat, în ultimii doi ani, pe la
toţi proprietarii din destinaţie pentru a explica de
ce calitatea serviciului e esenţială și de ce nu-și
pot închiria camerele cu orice preţ. Să ai grijă de
client, a învăţat Maricica în cei 13 ani în industrie, e
cel mai important și complicat lucru.

Câteva lecţii și bune
practici
Ateliere populare

La nivelul destinaţiei există proiecte de succes,
implementate de copii cu sprijinul administraţiilor locale, cum ar fi cel de amenajare a 17 izvoare
noi de ape minerale, fiecare cu alt gust, sau cel
denumit Traista lui Panac, cu ajutorul căruia își
vând produsele drept suveniruri.
„Ei sunt dornici să descopere și să înveţe meșteșugul și tradiţia locală. Ei merg la părinţi și le
vorbesc despre a respecta natura și a strânge
gunoiul. Prin ei cred că am putea promova destinaţia și împreună cu ei vom implementa o parte
din strategia noastră de dezvoltare.“

1. C
 rearea unei ecodestinaţii e un proiect
pe termen lung. E nevoie de răbdare și
mai ales respect faţă de oameni, fie că
sunt parteneri, fie că sunt turiști. „Trebuie
să stai în mijlocul lor și să asculţi“ spune
Maricica, pentru a înţelege ce-i mișcă și
ce nevoi au.
2. N
 u toată lumea va fi implicată și dornică
să își schimbe punctul de vedere. Dar e
important ca energia să fie îndreptată
către a construi mai ales cu cei care au
entuziasm și deschidere. Pentru Ţara
Dornelor, e cazul unor meșteri, antreprenori și profesioniști locali, sau al Cluburilor Green Impact împreună cu care
dezvoltă programe.
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Poziţionare

2018 2017 2016

NUMĂR DE ÎNNOPTĂRI
1.944
6.596
30.498

• Numărul turiștilor în destinaţie a crescut de la
aproape 500 în 2016, la aproape 9.000 în 2018.
Cifra din 2016 nu e bazată pe o măsurătoare
foarte exactă, dar e reprezentativ că între 2017
și 2018 numărul turiștilor a crescut de patru ori.
•A
 zi, destinaţia e vizitată mai ales de turiști
români din zona Moldovei, din București sau
Constanţa, pentru că e foarte puţin cunoscută în restul României sau în afara ţării. Cu
excepţia pachetelor turistice destinate călăriei,
turiștii străini sunt rari în zonă. Următoarea
etapă este creșterea notorietăţii destinaţiei.
• O provocare importantă pentru managementul destinaţiei este să lucreze cu partenerii locali
care deţin pensiuni pentru a reorienta serviciile
și oferta dinspre un turism de masă, cu preţuri
relativ reduse, către ecoturism.

Zonă geografică
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În cele 22 de pensiuni din reţeaua de ecoturism
au ajuns în 2018 aproape 9.000 de turiști, de
patru ori mai mult decât în urmă cu doi ani. Ţara
Dornelor este o destinaţie unde vin mai ales
grupuri - fie grupuri de familii cu copii de peste
6-7 ani, fie grupuri de prieteni.
Îi aduc aici preponderent două lucruri: tratamentul cu ape minerale și posibilitatea de a practica
sporturi în aer liber: cicloturism, rafting, călărie,
drumeţii.
Unul dintre pachetele cu cel mai mare succes și
care aduce în destinaţie o mare parte din turiștii
străini, de altfel, este cel de echitaţie.
Cu toată tradiţia unică și frumuseţea locului, Ţara
Dornelor este încă vizitată mai ales de turiști
din zona Moldovei, din București sau Constanţa.
Una dintre provocările importante pentru managementul destinaţiei va fi să pună Ţara Dornelor
pe radarul turiștilor din Transilvania și al turiștilor
străini.

Sustenabilitate
Ţara Dornelor nu are încă o soluţie pentru sustenabilitatea managementului pe termen lung.
Dar există un plan.
„De câte ori suntem căutaţi de turiști pentru
recomandări, alcătuim un program în funcţie de
buget și ceea ce își doresc“ spune Maricica. A
învăţat, în cei 13 ani în turism, că cel mai important lucru este să asculţi clientul și să creezi o experienţă. Așa a ajuns destinaţia să aibă pachete
turistice cu echitaţie și prânz pe munte, pachete
nișate pentru fotografiat rotitul cocoșului și
bocănitul cerbilor (ritualuri de împerechere). Sau

Picnic în aer liber
programe de cules ciuperci și fructe de pădure
și gătit zacuști și gemuri. Toate programele alcătuite de managementul destinaţiei au ghid, pentru că fac parte din experienţă: „nu doar să vadă,
dar să înţeleagă locul, poveștile și legendele“.
„Am stat mult timp de vorbă cu turiștii și am
ascultat de fiecare dată când spuneau „ooo
o… ce mi-ar plăcea să fac x sau y….“. Așa s-au

născut pachetele“. Modelul de sustenabilitate financiară pentru managementul destinaţiei este
bazat pe crearea unei agenţii (nu există astăzi
una în destinaţie) care să asambleze și să vândă
astfel de pachete turistice.
Destinaţia Ţara Dornelor
https://taradornelor.ro
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„Cel mai important e cum alegi oamenii de bază și promotorii destinaţiei.
Variabilele unui demers de genul acesta se pot schimba des și e nevoie
de perseverenţă. Trebuie să tot încerci și să testezi variante, să crezi în
demers și să-ţi placă ce faci.“

Zimbri în libertate în Rezervaţia ”Dragoș Vodă”ᓁ Foto: Lucian Iancu

Geanina Fedeleș, președinte Asociaţia Ţinutul Zimbrului

ŢINUTUL ZIMBRULUI
LOCUL UNDE LEGENDE ȘI
ZIMBRI TRĂIESC ÎN LIBERTATE
Oamenii locului spun că vânătoarea care a dus la întemeierea Moldovei, la mijocul secolului
XIV, a avut loc în pădurile colindate de zimbri din teritoriul care este azi Ţinutul Zimbrului.
Dragoș Vodă, spune legenda, a trecut Carpaţii din Transilvania în urmărirea unui zimbru. A
descălecat la râul Moldova și s-a stabilit nu departe, la Baia, unde a zidit o cetate.

Destinaţia Ţinutul Zimbrului, ce cuprinde
orașul Târgu Neamţ și pădurile și rezervaţiile
de la vest de oraș, cuprinde una dintre cele
mai mari rezervaţii de zimbri în libertate din
Europa. Cetatea Neamţului este una dintre
reședinţele lui Ștefan cel Mare, iar mănăstiri
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celebre, precum Agapia sau Sihăstria se află
în destinaţie. Tot aici, un traseu cultural inaugurat recent leagă casele memoriale ale unor
nume mari din literatura română: Ion Creangă,
Mihail Sadoveanu, Veronica Micle sau Alexandru Vlahuţă.
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Străjerii Cetăţii Neamţului Foto: Lucian Iancu
Pentru oricine își amintește poeziile lui Mihai
Eminescu, faptul că în Parcul Natural Vânători
Neamţ, la sud de rezervaţia de zimbri Dragoș
Vodă, se află „Pădurea de Aramă“ și „Codrii de
Argint“ e o surpriză interesantă. Ambele sunt arii
protejate cu goruni și, respectiv, mesteceni de
peste 100 de ani.
Geanina Fedeleș conduce destinaţia în calitate
de președinte al Asociaţiei Ţinutul Zimbrului.
Deși, spune, a anticipat greșit ce înseamnă construcţia unei ecodestinaţii - „am crezut că ne va
lua patru ani, azi știu că ne va lua zece“ - crede
că există cel puţin două lucruri majore care au
pus destinaţia pe hartă: certificarea ca ecodestinaţie în 2016 și includerea ei în Top 100 Destinaţii Sustenabile la nivel global.
O parte din rezultate se văd în numărul mai
mare de turiști, români și străini, care vin în destinaţie pentru natură și turism activ.

80

PROGRAMUL DE ECODESTINAŢII

Abordarea destinaţiei
Spre deosebire de alte destinaţii, în Ţinutul
Zimbrului a existat un avantaj de pornire foarte
important: o asociaţie locală de câteva zeci de
pensiuni care a devenit unul dintre principalii
parteneri în construcţia destinaţiei.
Geanina, care participase la crearea și creșterea
asociaţiei, a considerat colaborarea cu pensiunile un
subiect rezolvat. Dar n-a fost așa. „Ceea ce am crezut
că va fi un punct tare, a fost un punct slab. Ne-am
bazat pe resurse umane și logistice, dar asociaţia n-a
făcut aproape nimic în acești patru ani.“ Unul dintre
lucrurile care a întârziat dezvoltarea a fost că managementul destinaţiei a trebuit să ia de la început
munca de a construi relaţii cu pensiunile și de a le
aduce în reţeaua de ecoturism, una câte una.
În procesul de construcţie a destinaţiei, strategia
a fost aceea de a fi prezenţi, ca unitate de management, la toate evenimentele importante , fie ale

comunităţii, fie turistice. Cu prezentări, propuneri
de parteneriate, materiale de promovare. A fost un
efort de câștiga o voce și legitimitate în comunitate.
„Am promovat, explicat și comunicat conceptul de
destinaţie“ spune Geanina, un ingredient fără de care
sprijinul partenerilor nu avea cum să apară. Destinaţia
Ţinutul Zimbrului e partener în evenimentele orașului
Târgu Neamţ - precum „Zilele Orașului“sau „Festivalul
Medieval“ - ale Parcului Vânători Neamţ sau în a pune
în scenă diferite spectacole educative, precum cele
ale „Străjerilor Cetăţii Neamţ“.
Un alt loc în care experienţa reală a contrazis așteptările a fost legat de pachetele turistice: destinaţia
are aproape tot ceea ce ţi-ai putea dori pentru ecoturism, de la legendă locală, la natură unică și tradiţii.
Managementul destinaţiei a identificat ingredientele
esenţiale pentru pachete turistice (furnizori de servicii, meșteri, experienţe) „le-am prezentat și promovat
în pensiuni, dar nu s-au vândut“.
Comunicarea în afara reţelei de parteneri, a constatat Geanina, e un ingredient esenţial. Pensiunile au nevoie de un „stimulent“ pentru a vorbi
despre destinaţie și atracţiile ei: trebuie să vadă
că vin turiști mai mulţi.

Zonă geografică

Câteva lecţii și bune
practici
1. „Variabilele unui demers de acest gen
se pot schimba foarte des“, spune Geanina. Spre deosebire de alte proiecte,
care au un punct de început, unul de
final și un traseu clar, construcţia unei
destinaţii de ecoturism nu e un drum
drept sau cunoscut și multe lucruri se
schimbă sau se invalidează pe parcurs.
De aceea, echipa din jurul proiectului
este esenţială - „să fie oameni statornici, dinamici și perseverenţi“ spune.
Experienţa a învăţat-o că e nevoie
de oameni care să aibă deschiderea
de a testa și încerca variante și să nu
renunţe. Managementul unui astfel de
demers poate decide soarta unei destinaţii, pentru că o destinaţie este, până
la urmă, „o poveste spusă de oameni
care cred în ea“.
2. Reţeaua de parteneri care vin alături
de unitatea de management este foarte importantă. Și este treaba managementului să consolideze cu precădere
această reţea de primării, pensiuni,
meșteri și alte organizaţii locale care
să își asume și să dezvolte conceptul
de ecodestinaţie. Înainte de a lucra
la promovare, la pachete sau la alte
aspecte, reţeaua solidă de parteneri e
cheia.
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Poziţionare

Cetatea Neamţului Foto: Lucian Iancu
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Prezenţa în clasamentul Top 100 Destinaţii Sustenabile și sloganul destinaţiei - „Trăim Legenda“
- sunt, spune Geanina, elemente care au ajutat
mult la a crea pentru Ţinutul Zimbrului un loc
clar pe hartă. Cetatea Neamţului, rezervaţia de
zimbri și legenda descălecării lui Dragoș Vodă
se combină într-o poveste unică și specifică
acestui loc. Principala poziţionare trebuie să fie,
înainte de toate, în mintea și discursul partenerilor locali. Semnele sunt bune: „vedem proprietarii de pensiuni cum încep să recomande Parcul,
Rezervaţia și pachete pentru turism activ, ceea
ce până acum nu se întâmpla.“
Destinaţia este în continuare vizitată mai ales de
familii cu copii din zona Moldovei și de seniori
care vin aici pentru mănăstirile din zonă.
Dar, arată monitorizările, profilul turiștilor începe să se diversifice: vin deja în destinaţie turiști
străini, mai ales cupluri europene care caută
experienţa turismului activ.

NUMĂR DE TURIȘTI
2018 2017 2016

Managementul destinaţiei se concentrează
acum pe un ingredient absolut necesar: instrumente mai bune de comunicare a destinaţiei,
un nou site și lucrul cu pensiunile pentru a fi mai
vizibile. O parte dintre ele au astăzi prezenţă în
platformele internaţionale de rezervări, de exemplu, deși n-au îmbrăţișat deloc ideea la început.
„Am avut așteptări mari când am început“ spune Geanina. „Ne-a luat mult timp, dar cred că,
până la urmă, am identificat toate ingredientele
necesare pentru construcţia destinaţiei. Deacum încolo ne vom concentra să le punem la
lucru.“

13.388
14.572
14.581

• În ultimii patru ani, în Ţinutul Zimbrului s-au
creat 130 de noi locuri de muncă în reţeaua
ecodestinaţiei și 16 pensiuni și-au dezvoltat
capacitatea de cazare.
• O îmbinare interesantă între ideea de turism
cultural sau religios și turismul activ a dus la
crearea a două trasee tematice, unul care leagă casele memoriale din destinaţie și o reţea
de trasee de drumeţie care leagă 17 schituri și
mănăstiri din destinaţie.
• Din 2017, Ţinutul Zimbrului este constant
prezent în clasamentul global al celor mai
interesante destinaţii sustenabile, Top 100
Sustainable Destinations.

Sustenabilitate
Modelul pe care destinaţia îl dezvoltă este un model
de finanţare a unităţii de management din proiecte
adiacente. De exemplu, proiecte de protejare a naturii
și ariilor protejate finanţate de diferite fonduri dedicate, precum cel al Fundaţiei pentru Parteneriat și MOL
România. Sau proiecte de dezvoltare de infrastructură turistică - panouri stradale și signalistică pentru
destinaţie - finanţate de către administraţiile locale.
A treia „rută“ este cea a proiectelor europene.
Destinaţia Ţinutul Zimbrului
http://www.tinutulzimbrului.ro/
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