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1. Descrierea studiului – metodologia utilizată, colectarea datelor
Acest raport reprezintă studiul de siteză al contextului socio-economic al ariei proiectului ECOSS
(RO2015_3457_ECOSS, finanțat prin EEA grants 2009 – 2014), așa cum reiese din datele colectate
pe teren și oferă 1) o descriere a situației comunităților și factorilor interesați ai proiectului din
punct de vedere demografic, economic și social, așa cum reiese din datele puse la dispoziție pe
plan local, și din datele prezentate online de Institutul National de Statistică (INS 2014) și 2) o
sinteză a principalelor percepții și opinii exprimate de factorii interesati privitoare la practicile,
necesitațile și problemele economice locale, la viitorul comunităților, precum și opinii privind
oportunitatea dezvoltării de
întreprinderi verzi.

Colectarea datelor de teren ©Monica Vasile, 2015

Cercetarea s-a desfășurat în 25 de comune având în componență 81 de sate, aflate în proximitatea
Munților Făgăraș. Pentru localizarea geografică a localităților, a se consulta harta atașată la
sfârșitul raportului.
Colectarea datelor pentru studiul socio-economic al localităților din aria de proiect ECOSS a avut
loc în perioada iulie-septembrie 2015. Colectarea datelor a fost realizată de șase operatori de
teren și un coordonator – de profesie sociologi și antropologi sociali.
S-au realizat în total 331 de interviuri cu autorități locale, antreprenori, meșteri populari, mari
proprietari de terenuri, migranți și alte categorii sociale și profesionale relevante.
Analizele incluse in acest raport prezintă o sinteză a activităților socio-economice desfășurate in
localitățile incluse în proiect de către factorii interesați locali, asa cum reies din datele colectate,
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precum și o sinteză a opiniilor subiective exprimate de către intervievați cu privire la protecția
naturii, viitorul comunităților în care trăiesc, temeri și speranțe (cu precădere capitolele 3 și 12).
Pornind de la metodologia proiectului ECOSS, unitatea de analiză este localitatea, comuna.
Doar în aproximativ 60% din cazuri autoritățile locale au fost cooperante cu cercetătorii echipei
noastre și au răspuns întrebărilor studiului, au pus la dispoziție datele cerute și au recomandat
interlocutori. În celelalte cazuri, studiul nostru s-a lovit de suspiciune, date oferite trunchiat sau
contradictorii cu alte surse oficiale (de ex. statisticile INS), chiar și de amenințări din partea liderilor
locali. Cele mai mari dificultăți au fost întâmpinate la culegerea datelor referitorare la proprietate,
la efective de animale, sau date financiare precum venituri sau cheltuieli. O mare parte din
interlocutori (persoane private și autorități publice deopotrivă) nu au dorit să ofere informații
numerice în legatură cu aceste subiecte, ci doar opinii generale.
Interacțiunea cu interlocutorii a fost în general mai prietenoasă în clusterul de localități din Sudul
zonei de proiect. Localitățile unde autoritățile au fost cooperante: Perisani, Caineni, Nucsoara,
Bradulet, Leresti, Salatrucu, Dragus, Porumbacu, Cartisoara, Ucea. Localitățile unde interacțiunea a
fost dificilă cu o serie de autorități și datele au fost puse la dispoziție inexact, evaziv sau deloc:
Turnu Roșu, Valea Mare, Șinca Nouă, Viștea.
Tabel 1. Interacțiune operatori-intervievați
Puncte tari de interacțiune

Puncte slabe de interacțiune

Respondenții au înțeles misiunea proiectului
Disponibilitate de a discuta despre probleme,
dificultãți și de a oferi recomandari despre ce
“trebuie facut”
Disponibilitate ridicatã de a vorbi despre
activitatea altora

Suspiciune din partea respondenților
Lipsa de claritate în expunerea situației
proprietãții și utilizãrii terenurilor, datoritã
situației preponderent foarte complicate
Atitudine frecvent negativã fațã de FCC în
zonele unde activitatea FCC este cunoscutã
Atitudine frecvent negativã fațã de inițiativele
de conservare a naturii, în special din partea
unor grupuri de persoane direct implicate
(autorități, antreprenori)
Evitarea calculelor precise și evitarea generalã a
oferirii de cifre
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2. Caracterizare generală a comunităților din aria de proiect
Aspecte demografice
Populație totală: 73.498 locuitori, în 30.006 gospodării
Se observă faptul că în partea de sud avem o populație mai puțin numeroasă, 2/3 din numărul
locuitorilor din partea de nord a masivului Făgăraș. Astfel, avem distribuția următoare:
•

Cluster Nord: 15 localități, 44.218 locuitori, în 17.376 gospodării

•

Cluster Sud: 10 localități, 29.280 locuitori, în 12.630 gospodării

Pentru detaliere, mărimea fiecărei localități în parte se poate observa în graficul de la sfârșitul
secțiunii (Graficul 1 - nr. de gospodării pe fiecare localitate din aria de proiect, date actualizate în
2012).
Localitățile cu populația de vârstă tânără și activă cea mai numeroasă sunt cele din clusterul de SE:
Rucăr, Valea Mare-Pravăț și Lerești.
Mare parte din localități sunt relativ îmbătrânite demografic. Cele mai îmbătrânite demografic
sunt cele din partea de Sud: Arefu, Brăduleț, Nucșoara, care din spusele localnicilor “nu oferă nici
un fel de oportunități de angajare tinerilor”. Revelator pentru acest aspect este exemplul satului
Arefu: la Arefu (centrul de comună) școala este pe punctul de a se desființa, iar în locul ei este
propusă înființarea unui azil de bătrâni.
Se observă foarte multe case abandonate în aceste localități, și un moderat fenomen al
“străinașilor”, persoane din mediul urban sau din străinătate care construiesc case de vacanță și
vin să locuiască temporar în aceste zone.
Rata migrației în străinătate se ridică la o medie aproximativă de 20% din populația activă în toată
aria de proiect. Migrația este preoponderent masculină. Se observă și fenomenul de întoarcere a
migranților, aproximativ 40-50% din persoanele migrante plecate în perioada anilor ’90, începutul
anilor 2000, se întorc în localitățile de origine după 10-15 ani de muncă în străinătate cu capital
6

pentru investiții, fiind cel mai adesea dezamăgiți de oportunitățile și condițiile existente în
România.

Aspecte social-economice
Situate în foste zone industriale și în zone în care actualmente încă mai este dezvoltată o industrie
la scară redusă, localitățile proiectului înregistrează o populație relativ numeroasă de pensionari și
salariați, comparativ cu alte zone ale țării. Avem de-a face cu o populație de peasant-workers
(țărani-muncitori), cum este numită în literatura de specialitate, în care locuitorii practică o
economie locală bazată pe strategii flexibile de acumulare și surse multiple de venit. În principal,
combină o economie bazată pe subzistență, respectiv agricultură la scară redusă și creșterea
animalelor, cu munca remunerată salarial. Ocazional, pentru suplimentarea veniturilor, se mai
practică și culegerea de fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale, închirieri de terenuri,
prestarea de muncă zilnică.
Foarte important este faptul că în general veniturile majorității populației din aria de proiect nu
depind de resursele naturale ale zonei montane, in genere veniturile provenind din salarii, pensii,
remitențe de la rudele emigrate în stăinătate. Totuși, aceata este o tendință generală, iar anumite
comunități și grupuri depind de resurse în măsură foarte mare.
Pentru majoritatea gospodăriilor din aria de proiect aceste venituri derivate din resurse naturale
reprezintă în mare parte venituri sporadice, preoponderent nonmonetare (de exemplu, brânză
rezultată din creșterea animalelor, conserve de dulcețuri și siropuri, reduceri la prețul lemnului de
foc rezultate din drepturi de utilizare comunitară, reducere la prețul apei). Ele se situează la un
nivel mediu de 2-3% din valoarea veniturilor anuale ale gospodăriilor 1, indicând astfel un nivel de
dependență de resurse foarte redus (per total populație).
Cu toate acestea, gradul de dependență al gospodăriilor defavorizate sau precare (romi) , este
considerabil mai mare, veniturile din ciuperci sau fructe de pădure fiind importante pentru
acoperirea cheltuielilor familiei pentru 4-5 luni pe an (vezi si pag. 56-61 pentru analize mai
detaliate).
Pe baza unor estimate grosiere ale autorităților locale, venitul anual al gospodăriilor din aria de proiect se ridică la
aproximativ 20.000RON (4500€), incluzând și veniturile în natură. Aceste cifre trebuie tratate cu precauție, fiind doar
un punct de reper orientativ. De comparat aici, venitul mediu pe țară în 2014 al unei gospodării este de 25.000 RON
(5680€), coroborat rural cu urban, conform Institutul National de Statistica, sensibil mai ridicat în mediul urban.

1
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Dar, comunele, ca entități teritorial-administrative, derivă o serie importantă de venituri pe baza
resurselor naturale ale zonei (de exemplu, prin taxarea activităților comerciale de turism, acolo
unde acestea există, activități de exploatare forestieră, pășunat prin chiriile percepute, sau de
creare a energiei electrice).
Obștile sau composesoratele, ca asociații de proprietari, derivă de asemenea o serie de venituri din
activități forestiere și de pășunat, care supliementează veniturile membrilor asociați sub formă de
dividende monetare (în funcție de numărul de drepturi deținute), prețuri preferențiale pentru
achiziționarea lemnelor de foc și pentru pășunatul animalelor gospodăriilor. În anumite cazuri,
destul de izolate și cu precădere pe partea de Sud, aceste asociații investesc în îmbunătățirea
infrastructurii locale.
În plus, există o serie de alte grupuri de factori interesați ale căror venituri, monetare și nonmonetare, sunt direct dependente de utilizarea resurselor naturale, cum ar fi antreprenorii din
industria forestieră locală, antreprenorii axați
pe turism, pe creșterea animalelor, dar și
comunitățile numeroase de culegători de
fructe de pădure și ciuperci, situate pe partea
de Sud la Nămăiești (comuna Valea MarePravăț), Lerești, Sălătrucu, Câineni, și pe
partea de nord la Perșani (comuna Șinca
Veche), Șercăița (comuna Șinca Veche), Lisa.
Aceste

comunități

de

culegatori,

preoponderent de etnie romă, sunt foarte

Gospodărie săracă sat Namaiesti, AG © Felix Tele, 2015

vulnerabile social, având o rată a sărăciei foarte ridicată, fiind lipsite de proprietate asupra
terenurilor (landless), ceea ce nu le dă posibilitatea obținerii unui minim de subzistență din practici
agricole.
Ne vom axa în continuarea acestei secțiuni pe analiza generală a populației din zona de proiect,
urmând ca analiza specifică a grupurilor dependente de resurse să se realizeze în cadrul secțiunilor
dedicate activităților economice respective.
•

9% salariați cu contract. În medie 9% din populația zonei de proiect este salariată pe bază
de contract, potrivit datelor INS. Potrivit statisticilor furnizate de primării doar pentru o
8

parte din localități, media s-ar situa aproximativ la 13%. 2 Localitățile în care avem cea mai
mare pondere de salariați sunt Ucea și Arpașu (21%, respectiv 22%); aceștia lucrează în
mare parte la fostul combinat chimic Victoria, actualul Viromet, la firma CarmOlimp
producătoare de mezeluri și la fabrica Faurecia Seating, producatoare de scaune auto. Cele
mai scăzute rate de angajare cu contract se observă în Racovița (3%), Boișoara, Sălătrucu,
Șinca Nouă și Șinca Veche (toate cu 4%).
Se observă că în zonele în care predomină turismul și industria forestieră, Sâmbăta de Sus, Arefu,
Cârțișoara, Rucăr, Sălătrucu, Perișani, numărul oficial de salariați este surprinzător de redus,
situându-se sub medie (de ex. la Rucăr în 2014 se înregistrează 7% populație salariată din total
populație locală, la Sâmbăta de Sus 8%). Aceasta ne indică faptul că aceste mici industrii locale
funcționează preponderent cu forță de
muncă angajată la negru și nu reușesc să
contribuie substanțial la prosperitatea zonei
de proiect. După spusele angajatorilor,
persoanele angajate astfel temporar și la
negru, în special cele din turism, sunt
schimbate

frecvent

(vezi

subcapitol

“Turism”).
•
Săteni din Arefu, AG © Felix Tele, 2015

10% ajutor social. În medie 10% din
gospodăriile

zonei

de

proiect

beneficiază de pachete de ajutor social, potrivit datelor furnizate de primării. În mare parte
este vorba despre populația de etnie romă din zonă. Cele mai mari ponderi se înregistrează
în localitatea Valea Mare-Pravăț, Șinca Veche și Câineni, unde aproximativ 20% din
gospodării sunt în această situație.

În general datele statistice furnizate pe cale oficială privind numărul de salariați sunt deficiente și neconcordante
(primăria furnizează un set cifre, statisticile oficiale INS alte cifre – de ex. potrivit primăriei Nucșoara am avea 20%
populație salariată din total populație locală, iar potrivit INS am avea 13%). Este posibil ca datele furnizate de primarii
să priveasca contractele existente, iar cele de la INS contractele cu norma intreagă. De asemenea, aceste date oficiale
ne spun ceva despre munca remunerată pe bază de contract, dar nu ne spun nimic despre munca prestată la negru,
care în anumite localități este preponderentă.

2
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•

25% pensionari. O estimare grosieră a procentului de pensionari în aria de proiect este de
25%, cu cel mai mare procentaj înregistrat la Arpașu 40%. 3 Valoarea medie a unei pensii
este de 900RON (204€).

În comunitățile studiate există multe clivaje și conflicte sociale. Adeseori aceste conflicte sunt pe
criterii politice și pe criterii ce țin de interese economice, putând fi descrise sub eticheta generală
de lupte pentru putere, existând de regula două sau chiar mai multe tabere. Comunitățile cu rată
mare de conflict și fără mecanisme aparente de aplanare a conflictelor pe plan local sunt:
Boișoara, Sâmbăta de Sus, Arefu.

Caracteristicile celor 4 zone N, SE, S si SV
Zona de Nord (N)
Turnu Roșu, Racovița, Avrig, Porumbacu, Cârțișoara, Arpașu, Viștea, Ucea, Drăguș, Sâmbăta, Lisa,
Hârseni, Recea, Șinca Veche, Șinca Nouă
•

Satele au un aspect compact, arhitectura cu gospodării fortificate dă impresia de sat închis.
De obicei, localitățile au în componență trei rânduri de sate: cele “de jos”, dispuse la
drumul național (ex. Ucea de Jos, Arpașu de Jos), cele de sus, și satele aflate în apropierea
muntelui (ex. Viștișoara). Uneori acestea nu sunt separate în sate de sine stătătoare, ci in
zone locuite ale aceleiași localități. Terenurile agricole sau cultivate sunt dispuse de jur
împrejurul zonei locuite

•

Localitățile sunt relativ dezvoltate. Majoritatea veniturilor provin din salarii și pensii,
locuitorii fiind angrenați în prezent și în trecut în industria dezvoltată în centrele urbane
apropiate (Făgăraș, Victoria, Sibiu, Brașov)

•

Majoritatea localităților de pe această parte au păstrăvării de-a lungul văilor – in total
aproximativ 15 (vezi capitolul *Pescuit)

Aceste date sunt furnizate de către primării ca estimări, pentru a avea o privire generală asupra fenomenelor sociale
locale. Numărul exact de pensionari din localități nu este înregistrat ca atare la primării, nu este prezent nici în datele
disponibile de la INS.

3
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•

Agricultura este mai dezvoltată decât în celelalte clustere ale proiectului, în special cultura
cartofului

Zona de Sud-Est (SE)
Rucăr, Valea Mare (Nămăiești), Lerești
•

Comunități relativ dezvoltate, venituri preponderant din activități antreprenoriale și pensii
in fostele fabrici din zona Câmpulung

•

Turismul este dezvoltat

•

Activitatea forestieră este dezvoltată

•

Colectarea fructelor de pădure si a ciupercilor este dezvoltată, cu precădere de către
comunitățile de rudari, care sunt în proporție de peste 50% dependenți de resursele
naturale ale zonei

•

Colectarea datelor a întâmpinat ostilitate

Zona de Sud și Sud-Vest (S, SV)
Nucșoara, Brăduleț, Arefu, Sălătrucu, Perișani, Boișoara, Câineni
•

Satele beneficiază de un peisaj frumos, casele sunt așezate pe dealuri, majoritatea caselor
au gradină și o mica livadă împrejur, arhitectură vernaculară, aspect “tradițional” al zonei
locuite

•

Localitățile sunt mai sărace și mai îmbătrânite demografic în comparație cu celelalte
clustere zonale

•

Populația este mai deschisă, mai prietenoasă decât în celelalte zone

•

Mare potential pentru turism, neutilizat. Cu exceptia zonei Vidraru, nu exista nici o altă
concentrare de locații turistice. Există potențial pentru o componentă de turism culturalistoric (rădăcinile Europei, țărănime liberă, domnitori medievali, Vlad Dracul, etc.)

•

Oieritul și fabricarea artizanală de produse lactate este dezvoltată

•

Silvicultura și activitățile forestiere sunt dezvoltate (în special la Sălătrucu, Perișani)
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•

Antreprenoriatul și activitățile economice sunt direcționate mai curând din afară, din
localitățile urbane sau rurale adiacente (ex. Domnești, Curtea de Argeș, Câmpulung)

Grafic 1: Nr. gospodării pe localitati. Date actualizate in 2012.
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3. Evaluarea valorilor și atitudinilor locale privind natura și peisajul
Atașamentul pentru natură
În general, persoanele intervievate s-au declarat atașate de natura înconjurătoare și de peisajul
local. Acestea apreciază că stilul lor de viață este apropiat de natură, și de aceea mult mai sănătos
decât al rudelor lor de la oraș. Se apreciază “aerul și hrana sănătoasă, nepoluată”. Interlocutorii nu
desfășoară activități speciale de tipul picnicurilor sau drumețiilor montane, însă viața lor de zi cu zi
se petrece în natură.
Se observă că pe partea de Sud sunt în general mai cunoscute numele locurilor, crestelor de
munte, al râurilor și văilor, oamenii fiind mai apropiați de natura și la nivel practic, nu doar
declarativ. Modul de viață al comunităților de pe partea de sud și în special clusterul sud-vest
include drumuri la stânile aflate în munți pentru ridicarea cotelor de brânză sau drumuri la pădure
pentru lemne de foc sau pentru lucru la pădure. De asemenea, între localitățile de pe partea de
sud există drumuri impracticabile cu mașina, pe care încă localnicii le străbat cu piciorul ocazional.
Tot pe sud există un imaginar bogat legat de comori și existența aurului în anumite locuri
cunoscute și cercetate. Pe partea de Nord aceste practici nu sunt la fel de dezvoltate.
Munca legată de valorizarea resurselor naturale de tip colectare de ciuperci sau fructe de pădure
în general nu este considerată un element demn de atașament sau de o valorizare deosebită. În
ultimii ani aceste practici au primit chiar o conotație negativă, fiind asociate cu persoanele sărace,
cu populația de etnie romă, cu un mod de viață “înapoiat”. Totuși, persoanele cu nivel de educație
mai ridicat și cu profesii liberale (doctori, profesori, antreprenori) în general valorizează mai
puternic activitățile legate de natură, culesul de plante medicinale si fructe de padure, dar ei înșiși
nu le practică.

13

În schimb, pe partea de Nord dezvoltarea plantațiilor de afine și zmeură este văzută ca o
oportunitate de afaceri foarte bună, mai bună decât culesul fructelor sălbatice, bazată de
experiența de success a celor câteva plantații deja existente în zonă (Drăguș, Viștea).
O parte din antreprenorii din turism, în special cei întorși in mediul rural, sau cei proveniți din
mediul urban exprimă un interes marcant pentru valorificarea produselor locale, culese din natură,
lemnul folosit în decorațiuni, tot ceea ce exprimă un mod de viață “autentic” și “natural”.

Percepția protecției naturii și a ariilor protejate
In principiu, interlocutorii sunt de accord cu protejarea naturii si cu inființarea zonelor protejate.
Atitudinea pozitivă a majorității reflectă și faptul că această “majoritate” nu desfășoară direct
activități în zonele de protecție, ci au opinii formate pe baza mass-mediei. Însa, perceptia lor
pozitiva este mai mult bazată pe ideea de parc natural in sensul de amenajare cu drumuri, table de
informare, circuite turistice, deci o natura populată și domesticită. Sălbăticia și diversitatea florei și
faunei sunt apreciate ca domenii de interes și sursă de frumusețe a naturii și se consideră că
aceste elemente există în mod spontan și modul de viață existent nu le prejudiciază cu nimic. Oierii
consideră că pășunatul tradițional a coexistat dintotdeauna cu flora și fauna din zonă și chiar a
contribuit la îmbunătățirea solului și florei locale 4. In general se observă tendința spre valori
utilitarianiste, educative și estetice ale mediului natural, o orientare preponderent
antropocentrică, în care natura este apreciată în special pentru folosul adus omului.
Dacă ne referim la grupurile care desfășoară activități aflate în legătură directă cu ariile protejate
(de ex. oieri, proprietari de terenuri, culegători, antreprenori forestieri, sau chiar autorități,
primari) aceștia sunt preponderent negativi sau cel mult indiferenți față de protecția
instituționalizată a naturii, fiind afectați negativ de restricții, și apreciind că ideea de protecție este
bună, însă modul cum este aplicată de persoanele implicate la nivelul parcurilor și siturilor este
foarte defectuos. Se apreciază că există multă aroganță și lipsă de respect pentru munca și situația
socială a oamenilor afectați de restricții. De asemenea se consideră că protecția naturii este în fapt
doar un nou instrument de control birocratic, persoanele intervievate exprimând adeseori opinia
că “protecția asta ne obligă doar la un alt set de hârtii, avize, mai câștigă și ei o pâine”.
Conform experților din proiectul ECOSS, aceste opinii pot fi contrazise de documente, cum ar fi hărți de la sfârșitul
secolului 19, care atestă că în perioada aceea nu exista pășunat în Munții Iezer Păpușa.

4
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Există de asemenea percepția că natura este amenințată de marii exploatatori de păduri și marile
afaceri, dar că datorită legăturilor politice ale acestor afaceriști, ei trec neobservați și scapă
nepedepsiți. în schimb, cei care sunt pedepsiți, chiar pe nedrept uneori, sunt cei care produc
pagube la scară mult mai mică, respective micii hoți de lemne sau culegătorii de ciuperci. O parte
din persoanele implicate în utilizarea resurselor consideră că existența sitului Natura 2000 în zonă
este binevenită, având un real potențial pentru dezvoltarea zonei, însă consideră că activitatea
persoanelor implicate în administrarea sitului este până în prezent nesemnificativă: “nu se vede
nimic de pe urma lor, “nu fac nimic pentru imbunatatirea condițiilor zonei”. Ca și în alte zone ale
țării unde există inițiative de arii protejate, o parte din proprietarii și administratorii proprietăților
se consideră îngrădiți de măsurile de protecție pe care le consideră exagerate.
De asemenea, majoritatea populației, în special pe zona de Sud, percepe pagube majore ale
parcelelor cultivate și turmelor de oi, datorate animalelor sălbatice, mistreți și urși. Din această
cauză, înmulțirea animalelor sălbatice este privită negativ, iar vânătoarea este privită ca necesară.
În plus, vânătoarea sportivă este văzută ca un lucru normal și pozitiv, fiind practicată de multe elite
locale. Totuși, în opinia localnicilor, aceasta trebuie să respecte anumite reguli de etică (vezi si
capitolul Vânătoare). Există și cazuri în care localnicii preiau pui de căprioară sau de mistreți orfani
(am întâlnit chiar în timpul terenului 2 cazuri, la Cârțișoara și Brăduleț) pentru a-i crește în
gospodărie, manifestând curiozitate, atașament și admirație față de animalul sălbatic.

4. Situația proprietății
Caracterizare generală
Chestiunea proprietății în România este una foarte spinoasă. Au existat trei legi majore de
restituție a proprietății (anii 1991, 2000, 2005). Cu toate acestea, în unele localități nici până la
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data curentă proprietarii nu sunt în posesia titlurilor de proprietate (exemplificat în secțiunile
următoare). Frecvent, autoritățile responsabile cu împroprietărirea au fost amendate sever, chiar
arestate, datorită neregulilor efectuate. Primarii și membrii din comisiile de retrocedare au fost
acuzați că au favorizat anumite persoane în detrimentul altora (restituind suprafețe mai mari
decât era justificat prin documente sau pe amplasamente mai accesibile, cu pădure sau teren de
calitate mai bună). Acuzații (fondate sau nefondate, uneori soldate cu investigații și procese) de
nepotism, de luare de mită, de clientelism politic au fost și încă sunt frecvente în zona de proiect.
În general, descrierea situației proprietății și utilizării terenurilor în zona de proiect este foarte
complicată, existând multe categorii de terenuri, multe categorii de proprietari și multe categorii
de utilizatori. 5 În plus, există multe terenuri aflate în statut incert de proprietate, fie încă în curs de
retrocedare, fie în litigii.
In general, interlocutorii, autoritățile sau antreprenorii intervievați, au fost foarte suspicioși și
reticenți în a furniza date precise referitoare la situația proprietății, din această cauză analiza
noastră având de suferit. Datele prezentate trebuie astfel tratate cu precauție, citite ca
aproximative, cu eventuale erori datorate intervievaților.6

Categorii de proprietari - descriere
Tabel 2. Tipuri de propetari, descriere
Categorii de proprietari
1. Stat

2. Primãrie/Localitate

Descriere/ Beneficiari/Utilizatori
• Terenuri aflate în proprietatea publicã a statului
• În general este vorba despre pãduri administrate de Romsilva
Beneficiari:
Romsilva vinde lemn pe picior prin intermediul ocoalelor silvice de stat
•
•

Terenuri aflate în proprietate privatã dar in domeniul public
În general este vorba despre pãduri și pãșuni gestionate de consiile
locale; pãdurile sunt administrate prin ocoale silvice

Datele oferite de primării se referă la suprafețele administrate teritorial de localitățile respective. Astfel, adeseori, pe
teritoriul comunei avem doar o parte din suprafața integrală a unei obști sau a unui composesorat (25% de exemplu),
sau avem obști și composesorate ale căror membri nu sunt din localitatea respectivă (ex. pe raza localității Lerești
avem 2 obști din două alte localități – obștea Negru Vodă din Câmpulung și obștea Slănic din localitatea cu același
nume).
6
Având suspiciuni privind acuratețea datelor puse la dispoziție de primării, am verificat datele prezentate de INS
privitor la suprafețele de pădure și altă vegetație forestieră pe localități, anul 2014. Aceste date INS sunt însă de
asemenea controversate, adeseori întreaga suprafață forestieră a localităților fiind prezentată ca “privată”, iar
suprafețele totale fiind mai mari decât cele prezente pe websiteurile oficiale ale localităților.
5
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Proprietãțile primãriilor sunt mult mai substanțiale pe partea de
Nord, pãdure comunalã exclusiv pe partea de Nord, pãșuni
comunale fiind și pe Sud si pe Nord, dar preponderent mai
substanțiale pe Nord
• Din punct de vedere istoric aceste terenuri provin din proprietatea
comună a localităților de foști grăniceri din timpul Imperiului
Austro-Ungar. Foarte izolat există opinii ale intervievaților care
apreciază că aceste proprietății nu ar trebui gestionate de primării,
ci de asociații ale urmașilor familiilor de grăniceri locali.
Beneficiari:
>>Pãdure (Pãduri comunale)
Primãria vinde lemn pe picior companiilor de exploatare prin intermediul
ocoalelor silvice locale, veniturile intrã în bugetul localitãții
Populația beneficiazã de tarife reduse la prețul lemnului de foc și de
construcție
>>Pãșune
Primãria închiriazã pãșunea crescãtorilor de animale, individuali sau
asociații locale de crescãtori, pe bazã de licitație, veniturile intrã în bugetul
local
Crescãtorii de animale localnici care inchiriazã pãșunile primãriilor
beneficiazã de subvenții APIA, în general fiind eligibile 2/3 sau ½ din totalul
suprafețelor
Populația beneficiazã de pãșunat la preț redus
**Informal, existã în unele cazuri opinia exprimatã în interviuri cã persoane
din conducerea primãriei beneficiazã personal de exploatarea resurselor
comunelor
•

3. Obști/composesorate

Asociații de proprietari, regim proprietate privatã, devãlmãșie
(commons)
• Pãduri și pãșuni gestionate de asociații de proprietari pe baza
comitetelor alese (elected committees), conduse de un președinte
ales, și a adunãrilor generale (general assemblies), administrate de
ocoale silvice
• Indivizii dețin drepturi/cote-pãrți (rights/shares), în majoritatea
cazurilor inegale, pe bazã de moștenire, iar în câteva cazuri izolate
drepturile sunt distribuite egalitar, pe bazã de domiciliu
• Clusterul Sud – obști – suprafațã mare de pãdure și pãșune (de la
800 ha în sus) și numãr mare de membri, mai puține la numãr
decât composesoratele pe Nord
• Clusterul Sud - o serie de obști foarte puternice, cu suprafețe peste
4000 ha
• Clusterul Nord – composesorate –suprafațã micã de pãdure și
numãr redus de membri, mai multe pe localitate
Beneficiari:
Membrii obșteni/composesori
-primesc dividende din profitul total anual al asociației, în funcție de mãsura
dreptului deținut
-cumpãrã lemn de foc la preț redus/ gratis (în cazul în care lemnul este
gratis, se platește prețul transportului)
-beneficiazã de pãșunat la preț redus
Antreprenorii exploatare forestierã membri obșteni/composesori pot
beneficia de prioritate la exploatare
Crescãtorii de animale membri obșteni/composesori închiriazã pãșunile,
•
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beneficiazã de subvenții >> în unele cazuri obștile rețin valoarea subvențiilor
și nu percep taxe de închiriere (de ex. obștea Greblești – localitate Câinenii
Mari)
4.
Mari
proprietari
(persoane fizice)

individuali

•
•
•
•

•
5. Mici proprietari individuali

•
•
•
•

Persoane fizice care dețin proprietãți de peste 50 ha
Mult mai frecvenți pe zona de Sud a proiectului
Unii proprietari sunt afaceriști și/sau politicieni bine cunoscuți (ex.
familia E. zona Arefu, barajul Vidraru 1000 ha)
Cea mai mare parte a marilor proprietari individuali nu locuiesc în
zona de proiect, adeseori locuiesc în strãnãtate. Proprietãțile
acestora sunt administrate prin intermediul administratorilor locali
Multe proprietati mari au fost vandute fondurilor internationale de
investitii sau unor mari corporații (Nordkapital, Schweighofer, IKEA
etc.)
Persoane fizice care dețin proprietãți pânã în 50 ha
Micii proprietari din zona de proiect în general dețin suprafețe
foarte mici, adeseori pânã in 1 ha
Suprafețele micilor proprietari sunt greu de administrat și de pãzit,
fiind fragmentare, aceștia nefiind asociați
De cele mai multe ori, proprietarii mici se plâng de faptul cã
proprietãțile lor sunt jefuite de firmele care exploateazã în pãdurile
din zonã, ei neputând beneficia de pe urma resurselor deținute

Tabel 3. Suprafețe proprietate privatã separat Nord-Sud (valori declarate autoritãți)
Categorii de proprietate privatã

Zona de Nord

Zona de Sud

Pãduri comunale/primãrii 7

27.800 ha

500 ha

Pãșuni comunale/primãrii

18.200 ha

6.000 ha

Pãduri

și

pãșuni

forme

asociative

(obști/ 14.630 ha

51.500 ha

composesorate)
Pãduri și pãșuni private individuale

4.500 ha

13.000 ha

Total proprietate privatã

65.130 ha

71.000 ha

7

Din punct de vedere legal acestea sunt considerate private, aflate însă în domeniul public.
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Grafic 2. Suprafețe păduri+pășuni distribuție Nord-Sud

Proprietate pășuni și păduri Zona de Nord
•

Păduri deținute de primării, păduri comunale, 27.800 ha. Cele mai mari valori se
înregistrează la Șinca Veche 5500 ha, Șinca Nouă 4668 ha, Avrig 3700, Turnu Roșu 2600. 8
Cele mai mici suprafețe se înregistrează la Drăguș (care este și o localitate cu număr mic de
gospodării), 260 ha, și la Cârțișoara 370 ha.

•

Pășuni deținute de primării, pășuni comunale, 18.200 ha, cuprinzând islazuri aflate în
proximitatea zonei intravilane și goluri alpine. Cele mai mari valori sunt înregistrate la Avrig
4900 ha, Lisa 2834 ha, Recea 2000 ha. Cele mai mici suprafețe au fost menționate de
primăriile Porumbacu, 30 ha, și Hârseni, 120 ha.

•

Păduri și pășuni deținute de forme asociative, composesorate, 14.630 ha în total, în
aproximativ 34 de composesorate (aproximativ 60% din totalul composesoratelor din
județele Sibiu și Brașov), cu o medie de 400 ha pe composesorat. Formele asociative cu
cele mai mari suprafețe se înregistrează în comunele 1) Hârseni, 3680 de ha deținute de 3
composesorate și 1 comună politică (o formă de asociație rar întâlnită în România, aceasta
este cazul exclusiv pe Țara Făgărașului); 2) Recea, 3200 ha deținute de 12 composesorate.

În afară de primăriile localităților incluse în proiectul ECOSS, pe zona de Nord a Munților Făgăraș dețin proprietăți și
alte primării din zone adiacente proiectului, cum ar fi de exemplu pentru județul Brașov primăriile Beclean, Voila,
Mândra.

8
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În localitățile Drăguș, Sâmbăta de Sus, Turnu Roșu, Șinca Noua nu avem înregistrate
composesorate.
•

Pădurile și pășunile deținute în formă de proprietate privată individuală au fost declarate
pe o suprafață relativ mică, comparativ cu celelalte forme de proprietate. Potrivit
autorităților locale, suprafețele individuale sunt puternic fărâmițate, neexistând proprietari
mari individuali. Astfel, din datele oferite, pădurile și pășunile private individuale
cumulează până în 4500 ha. 9

•

Se observă din cifrele oferite mai sus că forma de proprietate privată preponderentă pe
zona de Nord a ariei de proiect este proprietatea comunală, respectiv proprietatea
primăriilor. Proprietatea de tip asociativ înregistrează valori substanțiale, însă este divizată
în multiple asociații, cu management diferit, având ca rezultat putere mult mai mică,
înregistrând venituri mai mici și oferind membrilor beneficii mai mici decât formele
asociative de pe zona de Sud.

•

Cu aproximație, 50% din totalul suprafeței de păduri existente se află în proprietate publică
a statului

Proprietate pășuni și păduri Zona de Sud
•

Păduri și pășuni ale formelor asociative, obști de moșneni, 51.500 ha (de 3.5 ori mai mult
decât pe partea de Nord), deținute de 22 de obști (o medie de 2200 ha per asociație),
dintre care 2 nu aparțin de localitățile direct investigate, însă dețin proprietățile pe raza
Munților Făgăraș (obștea Negru Vodă – din Câmpulung Muscel și Obștea Moșnenilor
Slăniceni din localitatea Slănic).

•

Cea mai mare este obștea Negru Vodă cu o suprafață totală de 7.800 ha (4.800 ha pădure,
3.000 ha pășune, 1.300 membri, munți deținuți în proprietate Plaiul lui Pătru, Bătrâna,
Frăcea, Tambura, Voievoda, Grădișteanu, Tărătoasa). Următoarea ca suprafață este obștea
Câinenii Mici din zona de vest cu o suprafață totală de 6.100 ha (5.144 pădure, 950 pășune,
cu 368 membri). În zona de Vest, respectiv în localitatea Perișani, obștile sunt mai mici și
mai fărâmițate (10 obști pe raza localității cu proprietăți în zona de proiect). Sălătrucu și

Datorită confuziei și suspiciunii generale privind procesul de retrocedare al proprietăților individuale, este posibil ca
autoritățile să du dorească să declare cifrele exacte la acest capitol.

9
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Lereștiul nu au obște, de asemenea nici Nucșoara, o obște de pe raza acesteia, obștea
Pojarna fiind tăiată la ras.
•

Păduri comunale au fost declarate doar la Arefu, o suprafață de 500 ha (probabil ceea ce
a rămas nerestituit)

•

Pășuni comunale sunt pe suprafețe mici, însumând aproximativ 6.000 ha. Cele mai mari
pășuni comunale: 1.450 ha pășune comunală la Rucăr, 1.380 la Arefu și 1.340 ha la
Boișoara.

•

Pădurile și pășunile proprietate privată individuală care au fost declarate de către
autoritățile investigate însumează orientativ 13.000 ha. Aceasta reprezintă de 3 ori mai
mult decât ceea ce a fost declarat pentru partea de nord, dar presupunem că cifrele puse la
dispoziție nu reflectă realitatea. 10

•

Aproximativ 50% din păduri sunt deținute de stat, la fel ca și pe partea de nord.

Câteva cazuri de litigii și probleme de proprietate majore
•

La Sâmbăta de Sus (BV) primăria încetinește procesul de acordare a titlurilor de
proprietate, 80% din localnici neavând încă titluri; localnicii foarte nemulțumiți de această
situație, totuși tranzacțiile sunt posibile pe baza adeverințelor de punere în posesie

•

La Boișoara (VL) primăria contestă dreptul de proprietate al obștii Boișoara-Găujani (peste
5.000 ha), litigiul este în curs de judecată și determină existența unor conflicte majore în
comunitate

•

Pășunile composesoratelor din Lisa (BV) nu au fost restituite integral; în prezent aparțin de
primărie și statutul utilizării lor este incert

•

In general, chestiunea litigiilor și situațiilor neclare nu este particulară pentru zona de
proiect, fiind o tendință observabilă la nivelul întregii țări.

La fel ca și pe partea de nord, retrocedarea proprietății individuale in județele Argeș și Vâlcea face obiectul multor
acuzații și litgii pe plan local, de aceea autoritățile s-au arătat circumspecte în a pune la dispoziție cifre exacte.

10
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5. Turism
Caracteristici generale
În aria investigată am identificat un numar total de 199 de unități de cazare, hoteluri si pensiuni,
cu o capacitate totală de 4024 locuri de cazare, distribuiți neuniform pe suprafața ariei de proiect.
•

Turiștii sunt în majoritate români din mediul urban, turiști străini în procent de 10-15%, în
cea mai mare parte germani.

•

Proprietarii pensiunilor și hotelurilor sunt în majoritate (peste 80%) fie persoane originare
din comunitățile zonei de proiect, fie din zonele urbane adiacente acestora, avand rude
apropriate în zona rurală.

•

Prețul mediu al unei camere cu două paturi este de 23€ pe zi. Prețul mediu al unei cine se
situează aproximativ între 8- 12€/pers.

•

Stilul pensiunilor este în general unul simplu, materiale de construcție și mobilier ieftine.
Unul dintre stilurile preferate este de tip “rustic”, bazat pe lemn.

•

Majoritatea pensiunilor nu oferă masă, turismul local nu deschide posibilitatea consumului
de produse locale, decât în foarte mică măsură. Pensiunile mari au totuși o ofertă culinară
bazată pe o serie limitată de produse locale, ceea ce le asigură o rată de succes mai
ridicată.
•

In 70% din cazuri, pensiunile nu angajează
personal, iar in cazul unităților mai mari, se
angajează până la 6-8 persoane. O excepție este
pensiunea Albota,
complexul

de

care

creștere

împreună

cu tot

animale,

produse

alimentare angajează 250 de persoane (vezi mai
jos studiu de caz turism 1). Astfel, turismul nu
pare sa angreneze crearea de locuri de muncă în
manieră extensivă, iar comunitatea locală nu
Magazin Albota, Arpasu de Sus, SB © Elena
Chiorean 2015

beneficiază extensiv în zonele unde este
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dezvoltat. Proprietarii de pensiuni se plâng de lipsa personalului calificat și “de încredere”.
Opinie >>> „Exista în turismul practicat în România ideea asta de grabă, de a scoate imediat profitul din
partea investită. Și lipsa de orientare, de viziune, de operațiune.” (T., m., 42 ani, administrator complex
Albota, Arpașu de Sus, SB)

•

Mare parte din activitatea turistică este neînregistrată legal, chiar după spusele
proprietarilor de pensiuni. În aproximativ jumătate din cazuri, proprietarii sunt refractari în
a emite facturi, apreciind că evaziunea fiscală este o “necesitate în România”.

•

O parte din proprietarii acestor întreprinderi turistice sunt afaceriști locali cunoscuți,
cu legaturi politice și economice extinse.

Tabel 4. Numãrul de unitãți turistice pe localitãți
Șinca Nouã
3
Șinca Veche
2
Hîrseni
6
Recea
4
Lisa
9
Sâmbãta de Sus
31
Drãguț
1
Vițtea
6
Ucea
1
Arpașu
5
Cîrțișoara
18
Porumbacu de Jos
6
Avrig
19
Racovița
0
Turnu Rosu
1
Câineni
0
Boișoara
0
Perișani
0
Sãlãtrucu
0
Arefu
30
Nucșoara
2
Brãduleț
4
Lerești
7
Valea-Mare Pravãț
6
Rucãr
38
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Tipuri de turism
Turismul montan este de tradiție în zona de proiect, existând mulți montaniarzi care fac trasee pe
timp de vară și uneori și pe timp de iarnă. Există 61 de trasee marcate, 18 refugii montane și o
serie de cabane în stare de funcționare.
În munții Făgăraș, turismul alternativ de tip ecoturism sau “wildlife watching” se practică prin
turoperatori extralocali, adeseori chiar internaționali. 3-4 firme oferă astfel de opțiuni turistice, iar
prețurile practicate de aceștia pentru pachete de observare a ursului, lupului, lynxului sau
castorului sunt între 300 și 700 € de persoană pentru 3 zile cu cazare și transport inclus.
Comunitățile locale și membrii acestora nu au nici o contribuție sau beneficiu din acest tip de
turism, în majoritatea cazurilor nici nu se cunoaște existența unor astfel de inițiative.
Cu toate acestea, există și exemple de impact economic pozitiv important asupra comunității
locale. Equus Silvania din Șinca Nouă este probabil una dintre foarte puținele întreprinderi
turistice importante care promovează principiile conservării și aduce o contribuție la dezvoltarea
economiei locale nu doar prin cele 9 locuri de muncă contractuală pe care le oferă și angajări
temporare, dar și prin achiziționarea a numeroase produse de la localnici (lapte, ouă, fructe,
miere, cartofi, fân, fructe de pădure, etc.) și prin contribuția semnificativă la bugetul local de peste
20.000RON (aprox. 4500€) anual. Această unitate turistică oferă pe lângă servicii clasice de cazaremasă (capacitate de cazare 20 locuri) și o serie de servicii variate, de exemplu excursii cu cazare la
cort, observarea ursului în sălbăticie.
În mare parte, atunci când ne referim la turism în zona de proiect este vorba despre un turism
familial rural, turiștii din zonele urbane cautând “aer”, “venim sa stăm la aer, să mâncăm produse
de calitate, fără chimicale” (M.I., f., 45 ani). Turiștii din comunitățile studiate nu sunt foarte
doritori de drumeții montane sau de relaxare de tip sauna-piscină, ci doresc sa se relaxeze
respirând aer de munte și mâncând bine. Deși în multe cazuri pensiunile din zonă nu oferă masă,
iar mâncarea consumată este procurată tot din supermarketuri (rareori se cumpără câteva
produse locale, cum ar fi brânză sau produse din carne și dulcețuri de fructe de pădure) și
preparată de turiști in bucătăriile pensiunilor, există impresia că “în vacanță se mănâncă sănătos”.
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Pensiunile care oferă o bucătărie variată, bazată pe produse locale, sunt puține la număr, dar
foarte apreciate. Totuși, opinia recurentă a proprietarilor de pensiuni de succes este că în ceea ce
privește gastronomia, clienții români nu sunt educați:
Opinie >>> “Mie mi-ar plăcea sa le ofer turiștilor un aliment pur, ceva unic pe care să îl găsească
doar la mine. Important e să îi inveți pe oameni să îți și plăteasca prețul corect pentru alimentele pe
care le oferi. E destul de greu să îl inveți pe turist să îți mănânce toate lucrurile astea bio, e greu sa îi
convingi că el mănâncă aici și ajută de fapt mai mulți oameni din zonă care au lucrat pentru
alimentele alea.” (L., f., 39 ani, pensiune Săticul de Sus, AG)

Grafic 3: Numar locuri de cazare pe localitati, sursa primarii. 2015

Repartizarea acestor unități turistice locale nu este unitară, existând trei poli majori:
1) localitatea Rucăr – 38 unități de cazare - 780 de locuri cazare
2) localitatea Arefu – zona Transfăgărășan, zona barajului Vidraru, DN 7C – 30 unități de
cazare - 710 locuri cazare
3) localitatea Sâmbăta de Sus - 31 unități de cazare – 910 locuri de cazare
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Sâmbăta de Sus. Turism religios și hotelier
•

Capacitate locuri de cazare estimate: 910 (locuri menționate în datele INS anul 2015: 425)

•

Pensiunile de succes, cu flux constant de turisti, 40% dintre unitățile de cazare, mai mare
decât în cazul Rucărului

•

Grad de ocupare al acestora (de succes) în weekend în medie 80%, în timpul săptămânii pe
perioada verii în medie 50% (proprietarii nu dispun de calcule precise, dar au estimat la
cererea operatorilor de teren, s-a calculat o medie pe baza estimărilor).

•

Gradul de ocupare al pensiunilor este puternic
polarizat, la fel ca și în celelate destinații turistice.
Pensiunile mai mici prezintă un grad de ocupare
undeva la 30% pe timpul verii, cumulat
weekenduri cu restul săptămânii.

•

În statisticile oficiale (INS) localitatea Sâmbăta de
Sus figurează cu doar 425 de locuri de cazare si
2818 sosiri turistice în anul 2015, ceea ce evident
nu corespunde realității absolut deloc, indicând
faptul că o mare parte din activitatea turistică nu
este înregistrată.

Principala atracție aici este Mănăstirea Brâncoveanu,
supranumită și “Ierusalimul Ardealului”, în jurul căreia s-

Complex turistic, păstrăvărie Albota, Arpasu de
Sus © Stefan Voicu 2015

a dezvoltat un complex turistic încă de dinainte de 1990, numit Academia Sâmbăta, cu 60 de
camere disponibile și o sală de conferințe.
O alta atracție pentru pelerini este chilia lui Arsenie Boca, fost preot roman crezut a fi făcător de
minuni, mai greu accesibilă, situată într-o grotă în munte. Aceste două obiective se află într-un
circuit de pelerinaj turistic oferit de mulți turoperatori din Romania.
Pe lângă acestea mai există două elemente turistice interesante: 1. Adventure Park Drăguș și 2.
Herghelia de cai lipițani Sâmbăta de Jos.
Restaurantul de lângă mănăstire deține o capacitate de 420 de mese și este uneori ocupat la
maxim, și în jur de 30-40% în zile de lucru la ora prânzului. În interviul acordat, patronul
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complexului Sâmbăta, deținătorul restaurantului și a unei pensiuni cu o capacitate de 40 de locuri,
ne-a declarat că deși “în ultimul an a crescut turismul foarte mult la Sâmbăta”, el dorește să-și
vândă afacerea și să se retragă, fiind în vârstă (60 ani) și activând în acest domeniu din 1986.
Menționează de asemenea că “nu există oameni de încredere în zonă” pe care să îi poată lăsa să
gestioneze, nici angajați de nădejde, el însuși trebuie sa supravegheze permanent.
Boomul turistic s-a accelerat în 2008 când primăria a acordat 1000 m2 fiecărei familii care a avut
teren în fostul CAP (Cooperativă Agricolă de Producție) și astfel mulți s-au gandit să investească în
construcția unui B&B (Bed&Breakfast – unitate care oferă cazare și mic-dejun). Investițiile au fost
în general mici, iar rezultatele de slabă calitate. Există însă și excepții, investiții care s-au dovedit
de success.
In ultimii ani s-au construit un număr de 5 hoteluri care oferă servicii mai diversificate, de gen SPA.
De asemenea, în continuarea localității Sâmbăta, la poalele pădurii, în zona Poiana Lisei, s-au
construit recent și sunt actualmente în construcție o serie de vile în stil “natural-rustic”.
Din spusele intervievaților, majoritatea deținătorilor de pensiuni în zonă sunt apropiați ai
autorităților locale, care controlează dezvoltarea zonei.
Proprietarul afacerii turistice și al fermei piscicole cu 15.000 de sturioni “Floarea Reginei” este un
fost personaj din politica romanească, condamnat la 5 ani de închisoare în 2011 și actualmente
fugar în SUA.

Studiu de caz turism 1: Pensiunea Păstrăvăria Albota - turism auto-suficient 80%
Complex turistic de foarte mare success, Albota se poate spune că “are de toate” fiind un
model mai rar întâlnit bazat pe auto-suficiență. Au 250 de angajați. Situată în Valea
Arpășelului.
•

Pășuni proprii (> 1.000 de hectare), cu peste 2.000 de animale în ferme proprii: 800-1000 de
capre, ovine 1500, angus 100 de capete, bivoli și vită românească aproximativ 100

•

micro-hidrocentrală proprie, instalația proprie de tratare a apei si a apelor uzate

•

departament de carmangerie si brutărie

•

brutărie proprie, afumătoare, măcelarie, atelier de prelucrat lapte/branză

•

partea decorativă este tot din resurse proprii, au echipa proprie de tâmplărie

•

buldozer, utilaje
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•

2 sere pentru legume proaspete și verdețuri

•

40 de camere cu toate facilitățile, inclusiv halate de baie

•

3 săli de conferințe (10-100 pers.)

•

varietate de activități de agrement (pescuit, drumeții, ciclism, ATV, călărie, saună, jacuzzi)
“La cererea unor grupuri pot oferi pe cineva din localitate pentru a face drumeții și a le
povesti despre flora și fauna din zonă. Oamenii sunt interesați, dar cele mai multe
recomandări sunt în apropierea complexului, pentru ca turiștii nu sunt pregătiți și nu pot
merge pe trasee dificile.”

Rucăr. Turism rural și culinar
•

Locuri de cazare estimate: 780 (în statistica INS apar pentru anul 2015 un număr de 584)

•

Am estimat un procent de 20% din pensiuni care au un flux constant de turiști în zonă. În
special cele din zona Sătic sunt mai căutate (15 la număr).

•

Acestea au o rată de ocupare de 90% pe timpul verii și în perioada sărbătorilor de iarnă.

•

Față de ceilalți poli turistici, se pune mai mare accent pe produsele culinare locale
“naturale”, deși doar o parte din pensiuni au o ofertă culinară în care sunt incluse câteva
produse din surse locale ( în special fructe de pădure și brânză).

Majoritatea pensiunilor sunt deţinute de rucăreni sau persoane originare din Rucăr 11.
O mare parte din pensiuni nu sunt de success, unele chiar nu funcționează aproape deloc. De
exemplu, am fost informați că pe tot “Râuşorul” (zona dinspre muntele Păpuşa, mai sus de
Hidrocentrală) nu prea a călcat picior de turist în vara lui 2015.
Mare parte din pensiunile cu capacitate mai mare (60 locuri +) sunt specializate pe primire de
grupuri de team-building și au astfel o rata de ocupare foarte mare.
Deși se află într-o zonă montană, drumețiile nu sunt cerute de turiștii specifici zonei, iar
proprietarii de pensiuni apreciază că și daca ar dori să ofere astfel de servicii nu ar avea ghizi
montani specializați în zonă care să poată oferi un circuit montan. Există grupuri care vin cu
echipament de rafting închiriat din Brașov sau București.
O parte din acești proprietari dețin proprietăți și au domiciliul în zona urbană adiacentă, petrecând doar 50% din
timp în zona Rucăr, în special în sezonul turistic. Câtiva investitori străini au încercat să pornească afaceri cu turism în
zonă, dar 2 din 3 inițiative nu au funcționat.

11
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Studiu de caz turism 2:
Team-building all inclusive – pensiunea Nicoleta Teodora Săticul de Sus
Un exemplu de pensiune de success este pensiunea Nicoleta Teodora, din Săticul de Sus. A
fost construită în urmă cu 2 ani, o parte cu fonduri UE nerambursabile. Persoane din zonă
atribuie succesul pensiunii faptului că patronul este fost director la Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Argeș. Specializată pe team-buildinguri și grupuri mari de persoane, au contracte cu
companii mari, uneori de stat.
•

5 angajați

•

Oferă 70 locuri de cazare si servicii precum SPA, călărie (4 cai si ponei)

•

Regim ultra-all inclusive, preț 185 ron/pers/zi

•

Rată de ocupare pe sezon de vârf 90%

•

Venit zilnic 3000€
O parte din produsele oferite sunt de origine locală. Afinata, zacuscă, brânzeturile, pâinea

se fac în casă. Laptele și o parte dintre brânzeturi sunt cumparate din sat. Totuși, patroana
apreciază că turiștii nu sunt educați să consume și să aprecieze produsele locale.

Zona de Vest – oportunități ratate
Se observă că anumite zone nu
beneficiază

absolut

deloc

de

dezvoltare turistică până în prezent, in
ciuda locației favorabile și eforturilor
administrației locale. Acesta este cazul
clusterului de localități din partea de
Vest a ariei proiectului, localitățile
Sălătrucu, Perișani, Boișoara, Câineni.

Vedere din Boisoara, VL © Stefan Voicu 2015

În aceste zone, turismul reprezintă o oportunitate, sesizată de unii localnici, dar negată de cei mai
mulți pe motivul calității foarte proaste a durmului auto.
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Tipurile de turism cu potențial de dezvoltare în localitate sunt cel montan, turismul de agreement
(există o partie de schi nefuncțională) și agoturismul cu accent pe domeniul pastoral, în
proximitatea localității existând numeroase stâni foarte usor accesibile cu mașina sau pe jos.
Totuși, administrația publică locală își concentrează în prezent atenția în special pe dezvoltarea
turismului cultural-istoric prin crearea brandului Posada 1330, prin ridicare de statui, organizări de
simpozioane și eforturi de atestare arheologică și documentară. În opinia primarului, se așteaptă o
afluență considerabilă de turiști după momentul identificării satului cu lupta de la Posada.
Aici s-ar putea dezvolta cu foarte mare success turismul alternativ de tip eco-turism cu cazare de
tip home-stay, agroturism (vezi si capitolul 13, “Oportunități”).

6. Energie
•

Toate satele sunt legate la rețeaua de electricitate.

•

În fiecare localitate există 6-7 gospodării “de avangardă” care folosesc panouri de energie
solară, iar la Arefu aproximativ 20% din gospodării utilizează acest tip de energie.

•

53 MHC-uri pe cursurile râurilor sunt sau au fost inițiate în faza de proiect, conform rapoartelor
organizațiilor internaționale. 12 Cele mai multe MHC-uri au fost declarate de autoritățile de la
Arefu (un număr de 12). Vom prezenta un tabel mai jos cu ceea ce a fost declarat din partea
autorităților locale, aceste date trebuie însă privite cu precauție datorită faptului că
microhidrocentralele au reprezentat cu subiect sensibil și controversat în discuția publică din
România. Majoritatea primarilor și locuitorilor zonei sunt împotriva acestei forme de energie

Acesta este numărul oferit de rapoarte oficiale ale World Wide Fund (WWF), harta acestora poate fi consultată
accesând http://www.raurileromaniei.ro/harta/ . Fiind un subiect controversat, autoritățile locale nu doresc să ofere
cifre, doar anumite localități au dorit să discute pe acest subiect. Pentru o privire de ansamblu asupra argumentelor
împotriva acestui tip de energie a se consulta raportul următor produs de WWF
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/7sins_on_dam_building.pdf
12
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datorită campaniilor anti MHC difuzate în media. Proprietarii de păstrăvării se plâng că din
cauza acestora apa se tulbură și mor peștii.
Localitate
Aref
Avrig
Cârțișoara
Hârseni
Lerești
Porumbacu
Recea
Sâmbãta de
Sus
Total

Nr. MCH
12
1
1
3
1
1
1
1
21

Tabel 5. Numărul de microhidrocentrale declarat
de autoritățile locale
•

1 parc fotovoltaic – Ucea de Sus – companie chineză pe un teren de 200 de ha cu un număr de
aproximativ 300.000 de paneluri solare. Către bugetul local merg 1200€/an/ha, localitatea
având astfel un beneficiu annual de 240.000€. Însă există și conflicte, deoarece pe o parte a
terenului este o asociație de proprietari care nu se înțeleg cu privire la împărțirea banilor
proveniți, din spusele localnicilor. Acest parc are 40 de angajați localnici. Parcurile fotovoltaice
sunt văzute ca o oportunitate de dezvoltare locală, multe primării au încercat să depună
proiecte ce au fost respinse.

Încălzirea locuințelor. Sistemele de încălzire cu lemne sunt predominante, sobele de teracotă și în
mai mică măsură centralele termice. Gospodăriile se încălzesc cu lemne de foc procurate local de
la exploatatorii forestieri din zona, în medie fiecare gospodărie are nevoie de 10mc de lemn pe an
(pe baza estimărilor intervievaților). Dacă este vorba despre o gospodărie dotată cu centrală
termică pe lemne, se pot consuma în medie 18 mc/an. Astfel, la o localitate medie de 800 de
gospodării putem calcula o necesitate anuală medie de 11.000 mc de lemn de foc. În funcție de
zonă și de drepturile locale de folosință a pădurilor, se estimează că o gospodărie cheltuiește în
medie între 200€ și 380€/an pentru încălzire. Ponderea acestor cheltuieli în totalul cheltuielilor
unei gospodării este extrem de inegală, variind de la 5-10% pentru familiile înstările până la 40 %
pentru cei mai defavorizați. Aproximativ 30% din localități sunt racordate la rețeaua de gaz, dar în
acestea nu toate gospodăriile utilizează gazul, menționând că este mai costisitor comparativ cu
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încălzirea cu lemne. Lereștiul și Avrigul dețin rețea de gaz, Drăgușul 75%, Sinca Noua 20%, Sinca
Veche 20%, Turnu Rosu 70%.

7. Întreprinderi cu profil forestier, exploatarea și prelucrarea lemnului
Caracteristici generale
•

120 firme total 13

•

41 firme pe partea de Nord

•

79 firme pe partea de Sud

•

Localitățile cu cel mai mare număr de firme cu profil forestier: Rucăr 29, Sălătrucu 17,
Perișani 10

Deși situate în proximitatea pădurii, majoritatea localităților investigate nu au dezvoltat o industrie
forestieră substanțială, exploatarea și prelucrarea lemnului provenit din zona Munților Făgăraș
fiind preponderent realizată de firme exterioare zonei de proiect. Firmele locale mici nu au în
general acces la lemnul accesibil și de calitate bună, iar majoritatea lemnului din zonă se vinde
direct pe picior prin intermediul ocoalelor silvice spre exploatare unor firme exterioare de
dimensiuni mai mari.
Aceste firme exterioare care exploatează în pădurile din zonă pot fi din localitățile adiacente zonei
de proiect, respectiv Câmpulung, Domnești, Curtea de Argeș, Vâlcea pentru partea de Sud, și
pentru partea de Nord – firme din Sadu, Tălmaciu, Maramureș, plus unele firme cu capital italian,
chinez și turcesc.
13
Pentru asamblarea acestor statistici am utilizat: 1) datele furnizate de catre primăriile localităților din aria de
proiect; 2)informații oferite de ocoalele silvice din zona de proiect și alte personae specializate în industria forestieră;
3)observații proprii ale echipei de teren; 4)cercetare online în catalogul firmelor din România www.listafirme.ro .Este
de menționat faptul că informațiile provenite din aceste surse sunt estimative, având în vedere că în anumite cazuri nu
avem concordanță între informațiile oferite de fiecare sursă în parte. Aceste neconcordațe provin din faptul că o serie
de întreprinderi în acest sector acționează pe piața neagră.
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In anumite zone există monopoluri pe
exploatare și procesare (ex. zona de
vest

–

firma

Hardwood,

grupul

Boromir, zona Recea - Hirseni firma
turcească Sezar, patronul căreia a fost
recent arestat pentru evaziune fiscală
și tăieri ilegale, Rucăr – firmele Elias si
Amplasare gater Perisani, VL © Stefan Voicu 2015

cea a patronului P.). Unele din aceste firme sunt
patronate de localnici – la Rucăr de ex. – altele sunt

ale persoanelor provenite din zonă (grupul Boromir), iar altele patronate de persoane extralocale.
Cu excepția localității Rucăr, în toate celelalte avem de-a face preponderent cu întreprinderi de
dimensiuni mici, gatere sau mici firme de exploatare cu 3-4 angajați, care exploatează maxim 1000
-2000 mc/an.
Studiu de caz întreprinderi forestiere 1:
Firma I.P., Arefu, strategia unei firme mici
O firmă mică din Arefu care se luptă să supraviețuiască, care nu generează un profit satisfăcător
pentru o gospodărie. I.P. dorește să se dezvolte pe parte de oierit și treptat să renunțe la explotarea
forestieră.
•

4 angajați: 1 tafist (proprietarul firmei), 1 drujbist și 2 muncitori .

•

Cumpără lemnul pe picior, cantități mici, în principal de la obște și de la particulari. Cumpără cu
180RON/mc (41€) și vinde cu 220RON/mc (50€), obține un profit de 40RON (9€) la mc, exploatează
în jur de 3000mc/an.

•

Venitul anual din diferența de preț: 27.000€; profit anual estimat de antreprenor: 10.000-12.000€

•

Vinde în principal lemn de foc la populație. Având un număr de 200 de oi, face și troc, închiriază
terenuri pentru pășunat în schimbul lemnelor de foc.
Opinii, citate :
>>“Nu se mai merită exploatarea forestieră pentru cei mici, este greu să te menții pe piață.”
>>“Mediul [se referă la reglementările de mediu] nu ne restrânge cu nimic, nici situl Natura 2000,
doar hârtii pe care trebuie să le facem.”
>>“Vă spun, în valea asta a noastră nu s-a taiat, puțin de tot, față de alte părți.”

33

>>“Comuna noastră, Arefu, are multe terenuri, proprietate multă, suntem poate a doua comună pe
țară la suprafată, dar nimeni nu face nimic, nu se dezvoltă, oamenii stau pe loc, nimeni nu ne ajută.”

Beneficii și beneficiari

Cu câteva excepții, cele câteva firme de exploatare și prelucrare forestieră aflate în fiecare
localitate nu asigură un număr mare de locuri de muncă. Însă ele asigură o serie de servicii locale.
De exemplu, asigură aprovizionarea cu lemn de foc a unei parți din populație. Necesitatea
lemnului de foc se află la un nivel ridicat, deoarece majoritatea locuințelor sunt încălzite astfel (a
se vedea subcapitolul “Energie”). În localitățile cu nivel de trai mai ridicat, unde există centrale
termice pe lemne, această nevoie este mai mare. De asemenea, micile gatere asigură cherestea de
slabă calitate pentru nevoile gospodăriilor (ex. garduri, porți) din localitățile respective.
Cei care beneficiază substanțial de pe urma industriei forestiere locale sunt cei câțiva mari
exploatatori de păduri, 1) trustul Boromir, originar din Țara Loviștei, actualmente exploatează în
zona de vest a proiectului Boișoara-Câineni; 2) firmele de dimensiuni mari din Rucăr, zona de est
(3 la număr), acuzate de interlocutori și adeseori menționați în presă ca autori de tăieri masive.

Tendințe si evoluție

Conform interlocutorilor, perioada de până în 2000 a fost benefică exploatărilor forestiere,
deoarece constrângerile legale erau mai puține, iar firmele externe mari nu aveau o rețea atât de
extinsă. Datorită crizei economice din 2009, foarte multe firme locale mici au dat faliment, datorită
imposibilității recuperării datoriilor. În prezent, firmele locale mici se confruntă cu dificultăți și
majoritatea antreprenorilor forestieri se orientează spre alte sectoare de activitate, în special
creșterea animalelor. În viitor se întrevede diminuarea atât a pădurii, cât și a întreprinderilor locale
de exploatare și prelucrare, chiar dispariția lor, în opinia majorității localnicilor.
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Sălătrucu – profilul unei localități dependente de industria forestieră

Sălătrucu are 860 de gospodării, o populație numeroasă de pensionari foști muncitori în industria
forestieră, în jur de 50 de salariați în localitățile învecinate. Restul populației active lucrează în
mare parte la negru la firmele de explotare și gaterele din localitate.
La nivelul opiniei publice este larg împărtășită ideea că tăierile de pădure au cunoscut în ultimii ani
o amploare considerabilă în zonă. În partea de sud a cătunului Bocănita s-au tăiat in ultimii ani în
jur de 100 de ha de pădure chiar la granița satului, după spusele unor persoane din primărie.
Tăierile au fost avizate de Ocolul Silvic privat Clăbucet iar parchetul a aparținut unui patron din
Albeștii de Arges. Tăieri masive la ras sunt mult mai numeroase în nordul văii Topologului, înspre
muntele Negoiu, complicitatea poliției cu cei care taie ilegal fiind proverbială în această zonă. Este
de menționat faptul ca nu toate tăierile de pe valea Topologului sunt facute de persoane din
Sălătrucu, multe fiind licitate de firme din comuna Perișani, Vâlcea, și Curtea de Argeș la Ocolul
Silvic Șuici care administrează pădurile zonei.
Istoric vorbind, materialul lemnos se exploatează extensiv pe teritoriul comunei de peste un secol.
Până în preajama celui de-Al Doilea Razboi Mondial un sistem de baraje si lacuri artificiale de mici
dimensiuni erau folosite pentru transportul lemnului prin plutire. Un funicular de lemn transporta
lemnul in perioada interbelica pana la fabrica de cherestea de la Brezoi.
In perioada de apogeu, aproximativ anii ’70, industria forestiera locală ajunge să ofere aproximativ
400 de locuri de muncă. Ultimele active ale întreprinderii forestiere din zonă (IFET) s-au vândut la
începutul anilor 2000, cei 50 de angajați rămași fiind disponibilizați.
În prezent, una dintre firmele locale aparține “Belgianului” care a cumpărat în ultimii ani
aproximativ 300 ha pădure, foioase și brad pentru exploatare. Acesta are 2-3 angajați, exploatează
și prelucrează lemnul de pe terenul proprietate privată. Realizează semifabricate precum paleți,
scânduri, schele, și alte produse cerute în special la comandă.
În ultimii ani firmele mici locale de exploatare a lemnului au decăzut, concurența și monopolul
detinut de firmele mari fiind o piedica extrem de importantă in calea dezvoltării locale. Aproape
toate firmele importante care exploatează material lemnos îl scot din localitate în formă brută,
neprelucrat. Lemnul este mai apoi vândut societății Kronospan din Sebeș sau altei societăți
similare din Agnita.
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Rucăr – industria forestieră și tăierile ilegale

Rucărul are industria forestieră cea mai dezvoltată din zona de proiect: 29 de firme cu profil
forestier înregistrate, din care 5-6 gatere înregistrate, informal mult mai multe, în jur de 20 de
gatere. Oamenii de afaceri care dețin firmele forestiere controlează mare parte din fostele spaţii
comerciale care erau în proprietatea statului înainte de ’89 şi care acum funcţionează ca fabrici de
exploatare sau depozitare a lemnului. Tot ei au dezvoltat și alte tipuri de afaceri, prelucrarea cărnii
de exemplu.
Una dintre problemele cele mai importante semnalate de interlocutori privind industria forestieră
locală sunt tăierile ilegale masive.
Retrocedarea terenurilor în zonă a fost făcută cu foarte multe nereguli, localnicii nedorind să dea
informații detaliate despre subiectul proprietății in general. Micii proprietari de păduri nu au reușit
să se asocieze sa-și acopere cheltuielile de pază a pădurii, aceasta fiind tăiată ilegal de exploatatorii
din zonă.
Argeșul a figurat în multe investigații ca fiind județul cu proporția cea mai mare de tăieri ilegale de
lemne din România (raport Greenpeace România 2015), aceste tăieri provenind și din zona
dominată de exploatatorii rucăreni. Pentru tăierile ilegale vina se dă de regulă pe populația romă
care merg în pădure cu căruțe și cai și vând lemne de foc în localitățile din zonă. La o analiză mai
atentă se observă că de fapt aceștia nu posedă tehnologia necesară pentru a “fura” atât cât apare
în investigații ca fiind tăiere ilegală. Aceasta este și percepția locală că “țiganii sund doar țapi
ispășitori pentru marii explotatori din zonă”. Un intervievat, antreprenor din zonă ne expune
problema astfel:
Opinie >>>“Oamenii au dat vina pe tigani, desi ei n-ar fi putut sa fure la capacitatea la care
s-a taiat. Tiganii au fost lasati sa taie in locurile vizibile, expuse, ca sa poata da vina pe ei.
Nu au nici utilaje asa multe, doar unul singur are gater.” (D.M., Valea Mare, antreprenor
turism)
Din interviuri, traiectul exploatărilor forestiere se poate trasa în felul următor: În acea perioadă
tulbure din anii ‘90 “au început mafioţii să ia pădurile”. Majoritatea marilor afaceriști de azi au
început de la zero, cu o drujbă și o căruță cu cai sau un camion. Fiecare căra inițial cantități mici (78 m) și vindeau la preț mare în localitatea Domnești. unde se exploata şi prelucra lemn serios, cu
banzicuri şi gatere. Din Domneşti, lemnul ajungea la Bucureşti, unde era folosit în construcţiile care
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se ridicau prin suburbii. Micii afacerişti rucăreni acumulau capital pe care l-au reinvestit în utilaje şi
angajaţi. Licitau păduri de la Ocolul Silvic şi au devenit din comercianţi exploatatori.
O serie de intervievați percep că situaţia s-a agravat după retrocedările integrale de proprietăţi din
2005, când exploatările “au luat-o pur şi simplu razna” după opinia lor.

8. Creșterea animalelor/Agricultură

Creșterea animalelor: bovine, ovine, caprine.

Creșterea animalelor este o ocupație importantă a locuitorilor zonei de proiect, majoritatea
gospodăriilor deținând în medie unul-două animale domestice (oi, vaci, capre), mai numeroase în
partea de Sud. Totuși, pentru o mare parte din populație acestea nu reprezintă sursa principală de
venit, ci doar o sursă de venit suplimentar, de tip nonmonetar.
a) Bovine
•

Total oficial 17.800 de vaci, (gospodăriile îndividuale crescănd în medie 1) și un total de
680 de bivoli, înregistrate în localitățile zonei de proiect

•

În unele localități mai puțin de ½ din gospodării individuale cresc animale, vite, în
special clusterul de localități din Brașov (Șinca Veche și Nouă, Recea, Sâmbăta), dar și
Turnu Roșu, la Lerești, Valea Mare și Racovița, indicând lipsa economiei locale de
autoconsum. Daca raportăm numărul total de vite mari la numarul total de gospodării,
obtinem o medie de circa 1 vita mare la 2 gospodării. Daca ne gandim că un procentaj
semnificativ din aceste vite fac parte din ferme mai mari, observăm că numarul
gospodăriilor care țin vite mari este mai mic de jumătate din total.
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•

Număr de aproximativ 120 de mari proprietari de bovine, numărul acestora trebuie însă
tratat cu rezerve din cauza frecventelor neconcordanțe între cifrele oferite de primării
și cele primite de la medicii veterinari.

•

Numărul cel mai ridicat de mari proprietari de vite mari (peste 8-10 capete) îl întâlnim
în localitățile Avrig (55), Aref (10), Boișoara (9) și Brăduleț (7). De asemenea, în
localitatea Arpașu de Jos întâlnim o comunitate de romi căldărari mari crescători de
bovine.

Tendințe. Fără excepție, localnicii apreciază că numărul bovinelor era mult mai mare în trecut,
sistemul cotelor din regimul socialist obligând locuitorii să crească un număr însemnat de vite
pentru a satisface cerințele contractelor cu statul. Aceste percepții sunt sprijinite de datele oficiale
prezentate recent de INS conform cărora efectivele de bovine au scăzut cu 61% între 1989 și
2014 14.
Comercializare. În prezent localnicii apreciază această ocupație ca fiind foarte puțin profitabilă.
Prețul laptelui a scăzut continuu, produsele sunt valorificate la scară redusă la nivel local.
Magazinele de pe raza comunei nu comercializează nici lapte nici alte tipuri de brânzeturi produse
de localnici. În conversațiile cu sătenii aceștia și-au exprimat în repetate rânduri temerile legate de
comercializarea produselor muncii lor direct la poartă sau în stradă.
În zona de nord compania Prodlacta, unul dintre cei mai mari procesatori din județul Brașov,
achizitionează lapte din localitățile Șinca Nouă, Sinca Veche, Hârseni și Lisa, și alte câteva localități
din zonă, prețul plătit fiind în jur de 0.8 - 0.9 lei/l. Doar în Porumbacu de Sus găsim mici
producători care se declară mulțumiți de veniturile pe care le obțin din cresterea bovinelor, aceștia
obișnuiesc să-și vândă cașul și telemeaua în piețele din Avrig și Sibiu.
În localitățile din Țara Loviștei există un singur procesator care achiziționează lapte de la
localnici, însă prețul oferit este considera foarte mic de către aceștia: 0.7 lei/l pet imp de vară și 1
leu/l pet imp de iarnă. Compania este deținută de un important om de afaceri local, fratele
deputatului liberal C.B., și achiziționează lapte din Boișoara, Perișani, Titești și Racovița, având
punctual de lucru în Perișani satul Pripoare. Compania deține și o fermă de vaci Hollstein foarte

http://www.zf.ro/companii/22-indicatori-economia-romaneasca-aniversarea-revolutiei-22-decembrie-1989numarul-salariati-jumatate-exporturile-15-ori-mari-consumul-carne-per-capita-4-mic-14927557
14
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productive al căror lapte este distribuit proaspăt într-o rețea de dozatoare publice din municipiul
Râmnicu Vâlcea.
În zona de sud nu există procesatori de lactate
care să achizitioneze lapte local, cu excepția comunei
Nucșoara. Aici, unii localnici vând laptele unei firme
de procesare din Corbi (comuna învecinată la sud)
deținută de medicul veterinar R. Prețul este
considerat de către localnici ca fiind batjocoritor
(0,6-0,7 lei/l). Chiar dacă în localitatea Brăduleț
există un important procesator de lactate, Fabrica de
Lactate Brădet, acesta declară că nu achiziționează

Stână de oi, zona Perișani, VL© Ștefan Voicu 2015

lapte local din motive de igienă, standardele la care
aderă compania impunând cumpărarea laptelui doar dacă este mult mecanizat.
Cu toate acestea, datorită subvențiilor importante din ultimii ani, numarul bovinelor a crescut
sensibil în ceea ce privește populația tânără, asta arată o tendință de creștere a producției totale
de lapte. Afacerea este profitabilă la nivel marginal, fiecare gospodarie cu 2-3 vaci prelucrand
laptele sub forma cașului afumat (Lerești, Nucșoara, Arpașu), a telemelei (Perișani, Valea Mare,
Cârțișoara, Drăguș) sau a cașcavalului opărit (Brăduleț). Brânzeturile sunt consumate în
gospodărie, vândute cunoștiințelor direct de acasă sau mai rar comercializate în târgurile
săptămânale care au loc în localitățile mai importante din jur (Rucăr, Câmpulung, Perișani-Băiașu,
Domnești, Curtea de Argeș, Avrig, Victoria). O serie de gospodării cresc viței pe care îi vând ulterior
in viu. Prețurile variază în funcție de zonă, de sezon și de raritatea cărnii la momentul respectiv, de
la 8 la 14 lei pe kilogram. Este de remarcat că în satele renumite prin producția de brânzeturi
(Brăduleț, Perișani, Rucăr) nu se vinde lapte propriu-zis, acesta fiind considerat o resursa destul de
importantă, produsele secundare precum zerul fiind incluse in hrana porcilor.
În tabelul de mai jos prezentăm o privire generală a creșterii bovinelor în zona de interes a
proiectului ECOSS:
Localitate

Efectiv

Mari

Pășune ha 15

Vacă/ha

Suprafețele de pășune au fost declarate în total, neexistând date separate referitoare la împărțirea pe pășuni
destinate vitelor sau oilor.

15
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Aref
Arpașu
Avrig
Boișoara
Brăduleț
Câineni
Cârțișoara
Draguș
Hârseni
Lerești
Lisa
Nucșoara
Perișani
Porumbacu
Racovița
Recea
Rucăr
Sălătrucu
Sâmbăta de Sus
Șinca Nouă
Șinca Veche
Turnu Roșu
Ucea
Valea Mare
Vistea
Total

Bovine
proprietari
990
10
9631
525
1
720
1517
55
4974.3
1740
9
2030
1120
7
500
234
3
2797
440
2
1722
475
1
670
815
5
3000
550
6
2800
389
0
2834
300
0
1055
1138
5
3396
1022
6
5094
148
0
1487
1124
3000
1300
2531
600
0
1219
289
1
775
860
4
890
750
4
2541
80
575
1073
1
790
160
544
832
2
1576
17639
120
55165.3
Tabel 6. Situația creșterii bovinelor 16

0.10
0.73
0.30
0.86
2.24
0.08
0.26
0.71
0.27
0.20
0.14
0.28
0.34
0.20
0.10
0.37
0.51
0.49
0.37
1.79
0.30
0.14
1.36
0.29
0.32

b) Ovine
•

Efectivul total de ovine din localitățile limitrofe Masivului Făgăraș este de aproximativ
124.100 capete

•

102 proprietari mari de oi

•

Media oilor dintr-o gospodărie variază foarte mult de la o localitate la alta în funcție de:

- structura ocupațională a populației și disponibilitatea forței de muncă specializate
- disponibilitatea pășunilor alpine,
- nivelul subvențiilor acordate anual,
16
Efectivele de bovine, la fel ca si celelate efective de animale, ovine în special, nu au fost întotdeauna declarate cu
acuratețe de către autoritățile intervievate (dupa cum s-a mentionat si in primul capitol al raportului), existând o rată
semnificativă de reținere în oferirea de cifre exacte. Datele pentru câteva din localități provin din informațiile oficiale
existente la direcțiile agricole, și pe websiteurile oficiale ale primăriilor (aici există riscul ca aceste date centralizate să
nu fie actualizate pentru ultimul an).
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- trecutul acestei ocupații în zonă,
- structurile de rudenie și semnificația pe care locuitorii o dau oieritului.
În toate localitățile investigate creșterea ovinelor
întâmpină următoarele probleme comune:
a) Nivelul subventiilor acordate pe cap de
animal este perceput ca fiind foarte mic. Din
suma primită de proprietar se plătește impozit
(aprox 9-10 lei), tunsul anual al oii (5 lei) și
tratamentul veterinar, astfel încât crescătorul
Baciul stânii din Poiana Lungă, Perișani, VL© Ștefan
Voicu 2015

rămâne cu aproximativ 10 lei, sumă considerată
derizorie

relativ

la

prețurile

ridicate

ale

întreținerii unei oi (vezi mai jos, p. 41).
b) Piața de desfacere este foarte versatilă atât în cazul brânzeturilor propuse, cât și în
cazul cărnii. Acest fenomen afectează cu precădere proprietarii mari de oi cum sunt cei din
Avrig sau Perișani (peste 1000 fiecare) cre sunt nevoiți să-și vândă produsele intermediarilor la
prețuri scăzute: 25-30 lei kg de brânză de burduf, 12 lei kg de urdă, 10-15 lei/kg pentru
telemea. Majoritatea oierilor intervievați nu își permit să meargă ei înșiși în piață pentru a
vinde brânza la un preț mai bun, întreaga familie fiind responsabilă cu activitățile ce țin de
creșterea acestor animale, fie la stână fie acasă. În cazul celor care vând miei în viu, situația
este și mai sumbră. În Perișan, spre exemplu, cele 5-6 familii mari de oieri preferă să vândă
mieii primăvara înainte de Paște unor intermediari
turci care le oferă 8 lei/kg pentru femele și 9 lei/kg
pentru berbecuți.
c) Forța de muncă. Oierii găsesc cu greu ciobani
”serioși și statornici” pe care să se poată baza pe
întreaga perioadă a sezonului de pășunat. Salariile
ciobanilor variază de la 1500 la 2000 de lei în funcție

41

de statutul de fumător sau nefumător, de numărul de oi proprii pe care le aduce în turmă și de
condițiile de muncă. Spre exemplu, ciobanii care pasc turmele de sterpe pe crestele
Făgărașului unde lemnul, apa și umbra sunt extrem de rare, sunt plătiți mai bine. Cu toate
acestea, numeroși oieri declară că ”le fug ciobanii” fie că nu se pot obișnui cu aceste condiții
grele, fie că primesc o ofertă mai bună de la un alt crescător.
d) Lipsa solidarității dintre oieri pe plan local. Cu toate că există aproape în fiecare localitate o
asociație a crescătorilor de animale care la nivel declarativ apără interesele membrilor săi,
solidaritatea dintre oieri este scăzută, efectele negative cele mai vizibile fiind în cazul negocierilor
cu intermediarii care achiziționează cantități mari de brânzeturi sau carne de miel primăvara:
Cioban, Mlăceni, VL© Ștefan Voicu 2015

”Oamenii cred că dacă m-am implicat în treaba cu asociația îmi
merge tare bine. De exemplu, dacă eu îi spun ciobanului <Stai, nu

vinde turcilor nici măcar un miel!, Ca dacă ne unim toți, ei nu au de unde să cumpere și noi putem
stabili prețul.> Dar degeaba, sigur, pentru că nu suntem uniți, și ăsta vine și vinde cu 7 lei, altu tot
cu 7 lei, bineînțeles că eu nu pot cere un preț mai bun. Oamenii nu sunt uniți, asta încerc eu să îi fac
să înțeleagă. Sunt foarte suspicioși.”(D.S., Președintele Asociației Crescătorilor de Animale din
Câineni).
e) Lâna nu este valorificată. Cu toate că lâna brută are aceeași calitate ca și în trecut,
valoarea acesteia a scăzut extrem de mult, oierii plătind un preț de două-trei ori mai mare pentru
tunsul unei oi decât venitul pe care îl incasează dacă vinde lâna respectivă (vezi secțiunea
corespunzătoare, capitol Meșteșuguri). Problema este că nu se mai face prelucrarea lânii la
standarde ridicate, nemaiexistând vâltori, dârste, persoane care să se ocupe cu prelucratul ei.
În tabelul următor oferim un tablou statistic al oieritului în toate localitățile zonei de
interes a proiectului ECOSS. Efectivele totale sunt raportate la suprafețele de pășune disponibile în
localitate. Indicatorul din ultima coloană trebuie privit cu rezerve din motivele indicate la secțiunea
dedicată creșterii bovinelor. În plus, sunt numeroase cazurile în care turme de dimensiuni mari din
alte localități pasc pășunile respective, suprafețele fiind concesionate sau licitate de către obști,
proprietari mari sau primării dacă este cazul.
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Localitate

Aref
Arpașu
Avrig
Boișoara
Brăduleț
Câineni
Cârțișoara
Draguș
Hârseni
Lerești
Lisa
Nucșoara
Perișani
Porumbacu
Racovița
Recea
Rucăr
Sălătrucu
Sâmbăta de Sus
Șinca Nouă
Șinca Veche
Turnu Roșu
Ucea
Valea Mare
Viștea
Total

Efectiv ovine
Mari proprietari
4200
5
960
1
11007
17
9759
5
5800
9
6191
5
2860
4
3000
4300
3
1500
6
8500
4
3000
7
18000
9
7333
11
1721
4
9632
2
3500
1500
2
3260
2
1900
2
7500
4
150
-5186
800
3448
2
102
121559
Tabel 7. Situația creșterii ovinelor

Pășune ha 17
9631
720
4974.3
2030
500
2797
1722
670
3000
2800
2834
1055
3396
5094
1487
3000
2531
1219
775
890
2541
575
790
544
1576
55165.3

Oaie/ha
0.44
1.33
2.21
4.81
11.60
2.21
1.66
4.48
1.43
0.54
3.00
2.84
5.30
1.44
1.16
3.21
1.38
1.23
4.21
2.13
2.95
0.26
6.56
1.47
2.19

Sintetizând toate interviurile cu crescătorii de ovine din zonă putem exprima în termeni
economici ce costuri implică creșterea unei oi anual:
-

250 kg de fân pentru cele 4 luni de stabulație din timpul iernii. Costul de
producție al unui kilogram de fân fiind de 0.5 lei

-

50 kg de porumb pentru perioada de gestație și primele săptămâni de alăptat.
1 kg porumb costă 1 -1.3 lei

-

paza pe timp de vară – 110 lei

-

5 lei tunsul

-

5-10 lei tratamentul veterinar.

-

Total: minim 300 lei

La fel ca la nota anterioară, suprafața de pășune se referă la pașunatul vacilor și oilor agregat, nu există date la un
nivel mai specific separat
17
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Veniturile pe care un oier le realizează anual sunt următoarele:
-

3,5 kg brânză de burduf. 35-40 lei/kg dacă brânza este vândută direct sau 2530 ei/kg dacă este vândută en-gros.

-

2 kg de telemea. Aprox. 15 lei/kg

-

2 lei pentru 2 kg de lână.

-

150-200 lei carnea de miel, dacă este vândută en detail, 100- 120 dacă este
vândută en-gros intermediarilor.

-

Total intre 220 si 350 lei
Oierii mari declară că această ocupație
poate fii o afacere profitabila atata vreme
cat nivelul subvențiilor rămâne ridicat. Din
moment ce se preconizează că nivelul
subvențiilor va scădea de anul viitor,
numeroși crescători sunt pregătiți să vândă
oile și să se orienteze spre alte sectoare de
activitate.

Gospodărie crescător de capre, Boișoara, VL© Ștefan Voicu
2015

c) Caprine
Creșterea caprelor a cunoscut în ultimii

ani o importantă revenire în ultimii ani în numeroase localități din zona de proiect. Principalul
motiv al acestui fenomen este că un efectiv de capre obține întotdeauna un punctaj bun atunci
când fermierii aplică pentru finanțări europene. Fără excepție, toți proprietarii mari de capre
cu care am intrat în legătură au declarat că au decis să crească caprine datorită eforturilor
minore pe care le implică această ocupație, dublate de o finanțare bună accesată prin Măsura
112. Cu toate acestea, sunt și cazuri în care fermierii regretă alegerea făcută, rasele
achiziționate adaptându-se greu condițiilor locale climatice și de relief. Spre exemplu, familia T.
din satul Piatra (com. Brăduleț), a aplicat în urmă cu 3 ani pentru o finanțare consistentă prin
măsura de instalare a tinerilor fermieri achiziționând capre din Belgia, stupi și oi. Caprele au
fost încă de la început vulnerabile condițiilor climatice din zona de deal, productivitatea lor a
fost redusă, astfel încăt fermierii au ajuns sp regrete decizia luată din lipsă de experiență.
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Nemulțumirea este atât de mare, încăt sunt deciși să renunțe la capre imediat ce contractul
pentru finanțare ia sfîrșit. Cazuri similare se întâlnesc în toată zona masivului Făgăraș.
În tabelul de mai jos am surprins distribuția efectivelor de caprine înregistrate oficial
(comparând datele oferite de primării cu cele oferite de medicii veterinari):
Localitate
Efectiv caprine
Aref
300
Arpașu
125
Avrig
978
Boișoara
471
Brăduleț
200
Câineni
187
Hârseni
780
Lerești
143
Lisa
385
Nucșoara
300
Perișani
474
Porumbacu
562
Racovița
260
Recea
402
Sălătrucu
30
Sâmbăta de Sus
320
Șinca Veche
600
Turnu Roșu
500
Ucea
530
Total
9177
Tabel 8. Efectivele de caprine

Cu toate că cifrele sunt îmbucurătoare în numeroase cazuri, trebuie să amintim că
majoritatea crescătorilor de plâng de fluctuațiile cererii pe piețele locale, sau chiar de inexistența
acestor piețe în numeroase cazuri. La Câineni, unul dintre cei mai mari crescători care își paște
caprele pe Valea Boii este nevoit să vândă telemeaua pe care o produce unui intermediar la prețul
scăzut fixat de acesta. Întrucât nu există alți intermediari în zonă iar cantitatea produsă este mare,
localnicul se vede nevoit să accepte condițiile impuse. Situația descrisă este recurentă în toată Țara
Loviștei și în numeroase sate din zona de sud.
Fără îndoială, procesarea locală a laptelui de capră în cadrul unor întreprinderi familiale
specializate și desfacerea ulterioară a acestora sub un brand comun masivului Făgăraș ar contribui
nu doar la bunăstarea crescătorilor ci și la diversificarea produselor lactate din zonă.
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Pășunat

Pentru a oferi o privire aproximativă a gradului de utilizare a islazurilor locale și a

suprafețelor pășunabile am raportat efectivul de bovine la suprafața totală de pășuni în cazul
fiecărei localități. Conform normelor agricole în vigoare, raporturile recomandate sunt: 1,5 vite
mari (1 vacă, echivalând cu 6 oi) la aproximativ 1 ha de pășune alpină și montană 18. Analizând
datele agregate pentru vite și oi, am obținut un raport de 0.6 vite mari la 1 ha, cu mult mai puțin
decât raporturile recomandate de specialiștii în agricultură. Se poate astfel spune că pășunile din
Munții Făgăraș nu suferă de suprapășunat, ci pășunatul este echilibrat, chiar destul de aproape de
limita apreciată de agricultori ca subpășunat (0.3). Cele mai scăzute rate de animale deținute de
localnici raportate la hectare pășune se înregistrează la Arefu, Turnu Roșu, Lerești, și Racovița. Cele
mai ridicate rate se înregistrează la Brăduleț, Ucea, Boișoara, Drăguș, unde se pare că pășunile
localităților nu sunt suficiente pentru efectivul de animale (o serie de animale sunt astfel pășunate
pe raza altor localități).
În consecință, în aceste zone prețul fânului, al zilei de coasă, al transportului, precum și concurența
pentru nutreț sunt mai mari decât în celelalte localități învecinate.
Datele acestea trebuie totuși privite cu rezervă, deoarece ele reprezintă agregări de cifre,
realitatea în teren fiind mult mai dinamică. Câteva observații sunt necesare:
-

uneori efective de animale însemnate sunt ținute la stabulație tot timpul
anului, situație întâlnită atât în cazul unor localități din nord unde compania
CarmOlimp își desfășoară activitatea, cât și al numeroaselor gospodării din
satele din sud în care bovinele nu merg la islaz ci sunt ținute în grajd pentru a
da mai mult lapte.

-

suprafețelor pășunabile li se adaugă acolo unde este cazul și suprafețe
considerabile de fânețe, livezi folosite pentru păscut și terenuri pășunabile
arendate din satele vecine.

-

islazurile publice sunt uneori închiriate de asociații de crescători de animale
sau crescători privați din alte localități, numărul bovinelor și ovinelor care pasc
în acest caz nefiind înregistrate în scriptele primăriilor din zona de interes.

Formulele de calcul sunt mai complicate, variind în funcție de calitatea ierbii și altți indicatori, am luat pentru scopul
acestor măsurători o serie de cifre grosiere vehiculate în literatura de specialitate.
18
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Pomicultură livezi-mere
Repartizarea suprafețelor ocupate de livezi este neomogenă în cuprinsul localităților studiate,
variația datorându-se mai multor factori dintre care amintim:
a) condițiile climatice și pedologice propice sau nu cultivării anumitori soiuri de pomi fructiferi;
b) preferința pentru anumite culturi intensive în timpului socialismului de stat;
c) protecția și îngrijirea plantațiilor vechi retrocedate proprietarilor după 1990 și
d) modalitățile de valorificare locală a fructelor.
În majoritatea localităților învestigate nu există livezi de dimensiuni mari. Pentru localitățile din
clusterul de sud cele mai multe loturi cu livezi sunt pe pantele dealurilor, acolo unde înclinația
pantei nu permite culturi agricole, sau în jurul locuințelor. Cu toate că în timpul socialismului
pomicultura era foarte dezvoltată în Subcarpații Getici (sudul Masivului Făgăraș), procesele de
retrocedare a terenului din ultimele două decenii au afectat atât la nivel calitativ cât și cantitativ
suprafețele cultivate cu pomi fructiferi.
Atât la Valea Mare cât și la Brăduleț sau în comunele din zona de Vest (Perișani, Boișoara și
Cîineni într-o măsură mai redusă) au existat întinse plantații intensive de stat care produceau
cantități insemnate de mere destinate exportului sau consumului pe piețele interne. În prezent nu
există suprafețe compacte de dimensiuni mari (peste 5-10 ha) în localitățile amintite. Mai jos
prezentăm o situație a suprafețelor de livezi din zona de interes a proiectului:
Localitate
Suprafață ha
Aref
70
Avrig
106
Boișoara
187
Brăduleț
300
Lerești
13
Perișani
296
Porumbacu
32
Racovița
49
Rucăr
53
Sălătrucu
53
Sâmbăta de sus
298
Ucea
9
Valea Mare
223
Total
1689
Tabel 9. Suprafețele de livezi

Specii
măr, prun
măr
măr, păr, prun
măr, prun
măr
măr, prun
măr
măr, prun
prun
prun, măr
măr, prun
prun
prun
-
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În general autoritățile locale nu au date exacte defalcate pe speciile de pomi fructiferi
existente, prin urmare, a estima exact cantitatea totală de fructe produse în localități întâmpină
dificultăți. Mai mult, din moment ce gradul de îngrjire a acestor plantații variază de la o gospodărie
la alta și productivitatea diferă proporțional, făcând aproape imposibilă o estimare corectă.
În zona studiată valorificarea la scară mare a acestor fructe este extrem de rară. Firma
Profructta cu sediul in Câmpulung cumpără cantități însemnate de fructe din jurul orașului,
incluzând localitățile Valea Mare și Lerești, pentru a produce sucuri și siropuri, care sunt apoi
comercializate în lanțurile de supermarketuri românești precum MegaImage. La Sălătrucu o
cantitate însemnată de mere se vinde agenților din localitățile învecinate în partea de sud, Șuici și
Cepari, care dețin suprafețe foarte întinse de livezi, atât tinere cât și de 40-50 de ani. În rest,
fructele sunt valorificate local prin consum sau sunt transformate în rachiu și țuică la povernele din
comună. Este important de menționat că nu am întâlnit poverne în toate satele investigate, iar
acolo unde ele lipsesc de obicei se întâlnesc frecvent cazane de mici dimensiuni ( 1-2 vedre) cu
ajutorul cărora localnicii își produc țuica. Impactul povernelor asupra mediului nu ar trebui trecut
cu vederea, nu puține fiind cazurile în care borhotul este deversat direct în albia pârâurilor sau
râurilor adiacente în lipsa unor spații adecvate de depozitare.
Numeroși localnici își amintesc că în trecut obișnuiau să vândă cantități mari de fructe pe
piețele din capitală, Brașov sau Constanța, acolo unde fructele erau rare. De asemenea numeroși
localnici schimbau fructele pe cereale în localitățile din sudul județului Argeș sau în județele sudice
învecinate.

9.Vânătoare
Vânătoare pentru trofeu
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În ceea ce privește vânătoarea pentru trofeu, datele culese ne arată că există disparități
regionale semnificative. În zona Arefu,
Vidraru de exemplu, interlocutorii afirmă că
nu există vânătoare, și nu a existat nici în
trecut, deoarece ocolul de stat din această
zonă a practicat o politică foarte restrictivă.
La Brăduleț prezența unui fond de vânătoare
deținut de o persoană importantă afectează
considerabil
Trofee de vânătoare în casă de vacanță sat Galeș, AG ©
George Iordachescu 2015

modul

în

care

Obștea

Dobroneagu poate dispune de pajiștile și
poienile pe care le deține. Președinta acestei

obști raportează campanii frecvente de vânătoare la care participă atât politicieni cât și oameni
de afaceri influenți.
Pe partea de Nord, în zona Sâmbăta, Drăguș, Lisa, Ucea, Viștea, se practică vânătoare sportivă
frecvent, mulți localnici lideri locali având premise de vânătoare și fiind înscriși în 2 asociații de
vânătoare. Ca mijloc de sancțiune, “celor care se află în conflict cu primarul li se împușcă
câinii”, ne spune un fost pădurar din Viștea.
În timpul sezonului, se organizează o vânătoare în fiecare duminică. Taxa de participare de
bază este în jur de 1200 RON/an (300€). Autorizațiile pentru fiecare specie se plătesc separat și
pot fi achiziționate de oricine, chiar fără permis de port armă. Carnea aparține celui care
reușește să prindă un animal. La fiecare sesiune de vânătoare participă și paznicul de
vânătoare, care se asigură că sunt respectate regulile.
Autorizațiile pentru vânat variază ca preț: de exemplu, la Asociația Șoimul, cu sediul în orașul
Victoria, autorizația la mistreț este 500 RON (115€) pentru membri, și 800€ pentru străini la
mistreț mare. Autorizația la capră neagră costă 1500 RON (350€) pentru membri și până la
2800€ pentru străini.
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Conform interlocutorilor, începând cu 2013, a scăzut braconajul în zona de Nord, datorită
implicării asociațiilor 19. Dacă acum 20 ani se împușcau chiar și 15 mistreți pe zi, în prezent
același număr de mistreți este vânat în întreg sezonul de vânătoare al unui an.
Totuși, paradoxal, se apreciază că protecția animalelor sălbatice și etica de vânătoare era mai
dezvoltată în trecut, deoarece pădurarii aveau o pregătire temeinică în măsurile de protecție a
mediului, în prezent aceștia nu au astfel de cunoștințe sau preocupări.
La o altă scală, unii dintre vânătorii zonei sunt conștienți de modalitățile prin care vânatul
poate fi monitorizat și protejat, existând o etică a vânătorii.
Opinie >>> “Când ai călcat niște principii... dom’le, ca vânător, să ai și etică. De exemplu, nu
dau în căprioare. Sau mai ales în perioada... da, undeva în septembrie, octombrie, e cu iezi
după ea. Tu ai împușcat-o, ce fac iezii? I-ai lăsat orfani. Sau mai devreme, o împușcă când e
cu iezii în burtă. Măi nenorocitule! Nu sunt câine. Cum sa o jupoi, dau iezii afară și o
mănânc. Păi da’ ce, atâta de prăpădit și de necăjit am ajuns?! Unii practică chestiile ăstea și
eu nu suport.” (T.V., m., 50 ani, Brăduleț, AG)
Cu toate acestea, localnicii, chiar dacă se ocupă sau nu cu vânatul, admit că braconajul se
practică ocazional.

Aspectul social al vânătorii
Din interviurile realizate, se constată că aspectul social este cel mai puternic conștientizat la
Perișani unde câțiva localnici organizează periodic campanii de vânătoare pentru mistreț sau
căprioară în fondul local. Pe lângă vânătorii experimentați la aceste campanii participă uneori
și copii, fie ca gonaci, fie ca simplii observatori, campania fiind prilejul perfect pentru a observa
animalele în mediul lor natural și a le aprecia mai tare. În Nămăiești (com. Valea Mare), unul
dintre vânătorii locului obișnuiește să-și adune prietenii pentru astfel de campanii, ulterior
vânatul fiind preparat în localul pe care îl deține spre desfătarea tuturor participanților. În
Galeș (com. Brăduleț) un alt locuitor organizează frecvent petreceri cu preparate din vânat
chiar în casa de vacanță pe care o deține. Selectiv, casa de vacanță se poate închiria și turiștilor,
aceștia având ocazia să aprecieze unele dintre trofeele expuse în interior. Tot în Brăduleț, unul

Experți din proiectul ECOSS consideră că scăderea braconajului se poate datora scăderii efectivelor de animale
sălbatice, tot datorită braconajului.
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dintre vânători oferă carnea de vânat care îi revine după fiecare campanie unui magazin
specializat în acest tip de produse din București.

Pescuit
Cu excepția Râului Doamnei unde localnicii declară că merg frecvent la pescuit, localitățile din
zona de interes a proiectului nu se remarcă printr-un pescuit intens. Râul Dâmbovița este
intens monitorizat, pe Râul Târgului peștele se găște rar, spun localnicii din Lerești, iar Râul
Vâlsan are un statut intens de protecție datorită aspretelui. În zona de nord, de asemenea nu
există un pescuit sportiv sau amator notabil. Există doar aquacultură intensivă, păstrăvării pe
toate văile, și chiar un număr mare de crescătorii de sturioni (Albota- Arpasu, Floarea RegineiSâmbăta). O serie de pastrăvării aprțin ocoalelor silvice de stat (de ex. Dejani- comuna Recea,
Avrig), in timp ce majoritatea sunt firme private, adeseori asociate cu activitati turistice,
pensiuni, a se vedea o situație în tabelul de mai jos. 20
Tabel 10. Situatia fermelor piscicole,
pastravarii si ferme de sturioni 21
Sinca Noua
1
Sinca Veche
1
Hirseni
1
Recea
4
Lisa
3
Sambata de Sus
2
Dragus
0
Vistea
1
Ucea
0
Arpasu
1
Cartisoara
1
Porumbacu de Jos
1
Avrig
2
Racovita
0
Turnu Rosu
0
Caineni
2
Boisoara
0
Perisani
0
Salatrucu
0
Arefu
1
Informația este coroborată din studiul de teren, în timpul căruia s-au intervievat în jur de 7-8 patroni de păstrăvării,
și date prezentate online, a se vedea si pagina oficiala a Agenției pentru Pescuit și Acvacultura
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/file/RUA/RUA%2011.12.%202014.pdf
21
O serie de păstrăvării care mai există în zona Munților Făgăraș sunt omise din acest tabel, deoarece localitățile de
care acestea aparțin nu au fost incluse în proiect (de exemplu 4-5 păstrăvării în zona râurilor Brătia – Brătioara, pe raza
administrativă a comunei Albeștii de Argeș, de asemenea localitățile Voila, Mândra).
20
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Nucsoara
Bradulet
Leresti
Valea-Mare Pravat
Rucar
total

0
0
1
1
1
20

Percepții asupra animalelor sălbatice
Percepțiile sociale asupra animalelor sălbatice, numite frecvent “vânat” (eng. game) sunt
deosebit de importante pentru zona vizată. La Lerești localnicii sunt de părere că animalele
sălbatice s-au înmulțit foarte mult, numărul fiind perceput ca ridicat în special în cazul
mistreților. Președintele asociației locale a crescătorilor de animale explică acest fenomen prin
incidența scăzută în ultimii doi ani a bolilor (pestă porcină) care afectează rasele respective. In
majoritatea localităților, dar cu precădere la Perișani, Nucșoara și Brăduleț localnicii se plâng
deseori de faptul că mistreții distrug pajiștile și fânețele din jurul satului. 22 La Arefu, ursul vine
frecvent în aproprierea gospodăriilor aflate la marginea pădurii unde adeseori se gasesc
persoane singure și în vârstă.
Chiar dacă există diferențe de percepție minore de la o localitate la alta, părerea generală este
că mistreții și urșii ar trebui vânați mai frecvent. Sunt numeroase cazurile în care diverși
proprietari depun cereri la asociațiile locale sau regionale de vânătoare pentru mărirea cotelor
exemplarelor ce urmează a fi vânate în speranță că pagubele se vor diminua, iar comunitatea
continuă să manifeste atitudini dezaprobatoare pentru protejarea acestei specii. La Perișani
localnicii sunt de părere că prezența unor parcuri, rezervații sau zone de protecție în
apropierea satului este inoportună, animalele sălbatice având tendința să strice frecvent
culturile agricole pentru a se hrăni, în lipsa hranei suficiente din zona parcului. Procesele
evolutive naturale, spun localnicii, sunt nerealiste, animalele sălbatice nu pot fi oprite să iasă
din zona protejată unde hrana este rară și să nu afecteze agricultura locală, oricum precară.

Aparent acest detaliu poate părea nesemnificativ, dar dacă se are în vedere că Agenția pentru Plăți și Investiții în
Agricultură consideră aceste suprafețe ca fiind neeligibile pentru plățile directe, vedem că relevanța situației este
ridicată pentru comunitățile din zona Munțiilor Făgăraș.
22
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10. Artizanat și meșteșuguri
Caracterizare generală

În zona Munților Făgăraș industria de atizanat și meșteșugurile sunt deosebit de importante, atât
în termeni culturali cât și ca potențial economic ce poate fi exploatat în etapele ulterioare ale
proiectului. După o analiză amănunțită am putut observa că zona se structurează regional în trei
clustere. Pentru a înlesni expunerea vom înpărți zona de interes a proiectului în trei sub-regiuni
corespunzătoare celor trei clustere identificate: 1.Nord - cuprinzând localitățile din nordul
Munților Făgăraș, 2.Țara Loviștei cuprinzând localitățile Perișani, Boișoara și Câineni și 3.Sud –
cuprinzând localitățile dintre Rucăr, Valea Mare, Lerești, Nucșoara, Brăduleț și Sălătrucu.
În clusterul Nord observăm că meșterii sunt bine individualizați, că se bucură de promovare locală
prin intermediul festivalurilor care se organizează pe tot parcursul anului și că sunt deseori
sprijiniți de organizații non-guvernaentale de tipul SOS Țara Făgărașului. Unii meșteri au comenzi
constante și își permit să lucreze cu ucenici asigurând totodată transmiterea tehnicilor
tradiționale: țesătoarea Silvia Sivu din Arpașu de Sus sau cojocarul D.S. din Drăguș.
Meșteșugul picturii pe lemn sau mai rar sticlă are se bucură de o lungă reputație în unele localități
din acest cluster (Avrig, Arpașu de Sus), majoritatea comenzilor pe care acești meșteri le primesc
constau în mobilier pictat ce urmează să decoreze pensiunile locale rustice sau casele de vacanță
ale străinilor stabiliți în zonă. În Drăguș lucrează în prezent o cusătoare de ii, în Măliniș (com.
Hârseni) câteva familii de rudari împletesc coșuri iar la Racoviță și Sâmbăta de Sus își desfășoară

Meșteșuguri, AG © Monica Vasile 2015
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activitatea cîteva meștere țesătoare. Cu excepția cojocarului S, toți meșterii amintiți își vând
deseori produsele în cadrul festivalurilor și târgurilor locale.
În cazul Țării Loviștei se remarcă cătunele de romi din Valea Urii (Câineni) și Mlăceni sau
Poiana (Perișani). Primii produc în jur de o sută de mături și măturoaie pe săptămână pe care le
vând cu un preț mediu de 5 lei local sa în comunele învecinate. Această îndeletnicire le asigură o
sursă importantă de venit, dar este constant amenințată de restricțiile din partea oștii locale.
Membrii comunității din Mlăceni sunt pricepuți din tată în fiu în confecționarea lăzilor de zestre, a
cuferelor, a meselor rotunde sau pliante și a altor obiecte sculptate din lemn de paltin sau salcie.
Cu toate că primarul I.S. face eforturi pentru a le promova produsele, comenzile vin extrem de rar
din exterior, iar cererea locală este deosebit de limitată.
Pentru clusterul Sud amintim meșteșugul țesutului (3 țesătoare) și al sculpturii (3 sculptori), de
asemenea, lucrul obiectelor mici de lemn precum linguri, scăunele, albii și alte vase din lemn
practicat de rudari, populația de etnie romă.

Țesutul și brodatul
Țesutul a cunoscut o mare amploare în timpul regimului socialist când sute de țesătoare din
zonă lucrau la domiciliu pentru Cooperativa de Producție Marama Musceleană din Câmpulung sau
Arta Populară din Curtea de Argeș. Multe dintre țesătoarele care au țesut recent sau țes în prezent
au lucrat la Marama Musceleană și benficiază de pensie. La Nucșoara, V. N. a organizat în ultimii
ani mai multe clase de ucenice cu sprijinul Școlii Populare de Arte din Pitești. La Nămăești D. P.
lucrează la comandă macate, plocade și covoare, comenziile venind de la cunoștiințe sau din satele
învecinate. În Lerești D. V. țese încă renumitele marame de boragic, cu toate că cererea a scăzut
considerabil în ultimii ani, la fel și material primă necesară. Cererea inconsistentă și prețul mic pe
care clienții sunt dispuși să îl plătească sunt doua dintre riscurile cele mai mare asociate cu această
industrie țărănească. Lipsa materiilor prime este la fel de importantă, dacă în trecut existau
instalații tradiționale de prelucrare a lânii în fiecare sat, în prezent doar la Rucăr mai funcționează
o vâltoare la capacitate redusă. Dârsta, daracul, piua și mașina de tors au devenit de multă vreme
simple obiecte de muzeu. Un success considerabil il au în schimb atelierele de țesătorie din incinta
mânăstirilor Nămăești și Văleni, ambele în zona de interes a proiectului ECOSS. Ca și produsele
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țesătoarelor casnice, nici covoarele oltenești țesute aici nu sunt fiscalizate, asta nu le face însă să
fie mai puțin căutate. Comenzile primite de călugărițele de la Văleni sunt atât de multe încăt
clienții pot aștepta 4 sau 5 ani până covorul cerut este gata. Prețul variază de la 80 de euro pe mp
la 150-200 euro în funcție de modelul dorit. Clienții sunt în cele mai multe cazuri oameni influenți
sau credincioși cu dare de mână care apreciază acest tip de covoare oltenești ca fiind deosebit de
valoroase atât din punct de vedere artistic, cât și ca obiecte de prestigiu.
Brodatul se practică destul de frecvent în zona de proiect, în aproximativ fiecare localitate

existând câte un specialist. Broderiile sunt adeseori foarte minuțioase și spectaculoase,
respectând modelele și culorile tradiționale.
Cusătoresele lucrează în general la comandă,

lucrează ocazional și câștigul de pe urma
acestor activități nu este substanțial.

Sculptura în lemn

Meșterii sculptori din clusterul Sud produc cu
predilecție mobilier de biserică ( T.V.– Brăduleț,
N.O. – Sălătrucu), obiecte de artizanat sau mobilier de interior (I.R. - Nucșoara), sau instrumente
muzicale (T.V.).
Cazul lui I.R. din satul Sboghițești comuna
Nucșoara reprezintă câteva particularități demne

Instrumente sculptură, Brăduleț, AG © George
Iordachescu 2015

de menționat. Pe lîngă faptul că este permanent prezent la târgurile de meșteșugari organizate de
Muzeul Țăranului Român din București sau de
Complexul Muzeal Astra din Sibiu, acesta
participă deseori la expoziții internaționale cu
vânzare.

Sculptează

furci,

linguri,

mobilier

interior, porți, troițe iar păsările sale măiestre
reprezintă chintesența spiritului muscelean, după
cum declară cu mândrie sculptorul. Pe plan local
conduce o clasă de elevi ucenici la Nucșoara, una

Rudar prelucrând nuiele pentru impletit coșuri,
Nămăiești, AG © George Iordachescu 2015
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la Corbi și încă una în orașul Mioveni. În prezent caută parteneri pentru a înființa un atelier local de
sculptură – tâmplărie și este deschis unei eventuale colaborări cu FCC.

Confecționare coșuri împletite
Împletitul coșurilor din nuiele de alun și confecționatul măturilor din ramuri de mesteacăn
reprezintă una dintre sursele importante de venit pentru numeroase familii de rudari din Gura
Pravăț (Valea Mare). Din moment ce veniturile acestor familii au scăzut considerabil ca urmare a
restricționării accesului pentru a culege ciuperci în zona Pecineagu, mai multe familii fac eforturi
considerabile pentru a confecționa și vinde măturile trăind de pe o zi pe alta. D. S. produce
aproximativ 40 de mături săptămânal pe care le vinde împreună cu soția sa în sudul județului
Argeș pe un preț ce variază între 3 și 5 lei. Are o casă din chirpici de 6 mp, 3 copii și trăiește
constant temându-se că apa Argeșelului îi va distruge locuința la prima aversă. Cu toate că familile
de rudari din cele mai multe localități incluse în zona proiectului ECOSS își asigură de multe
generații o parte a venitului din împletitul măturilor și al coșurilor, acestea sunt invariabil invizibile
pentru susținătorii meșteșugurilor și culturii tradiționale locale. Cererea este inconsistentă, prețul
poate varia extreme de mult, uneori produsele confecționate de rudari ajungând să fie schimbate
pe produse alimentare sau haine vechi.

Lâna
În toate localităție investigate, lâna reprezintă invariabil o resursă a cărei valoare este subapreciată cronic. Cu toate că lâna reprezintă o materie primă abundentă și constantă, toți
proprietarii de ovine se declară nemulțumiți de raportul dintre costurile prelucrării lânii și prețul
său de vânzare. În zona cercetată o oaie produce în medie doua kilograme de lână anual,
cantitatea variind sensibil în funcție de rasă. Costul tunsului unei oi este in medie 5 lei, iar prețul
de achiziție al acesteia variază între 0.7 lei (la Nucșoara) și 1 leu (la Perișani) sau chiar 1,2 lei (la
Brăduleț). Evident, pierderile cele mai mari le înregistreză proprietarii care dețin un număr
semificativ de ovine. Lipsa unei piețe de desfacere, raritatea cumpărătorilor și procesul dificil de
prelucrare primară sunt coordonatele situației problematice în care se găsește lâna în zona de
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interes a proiectului. În unele localități (cu predilecție cele din Țara Loviștei) marii oieri reușesc să
vândă lâna proaspăt tunsă en-gros intermediarilor care o vând ulterior pe piețele externe.
Crescătorii mici în schimb o valorifică în cantități mici în gospodărie (Nucșoara, Brăduleț, Drăguș),
sau îi dau foc. Percepția negativă a localnicilor față de valoarea scăzută a acestei materii este
construită în antiteză cu procesele de producție și valorificare a lânii în perioada socialistă, epocă
în care atât industria casnică, cât și cea centralizată asigurau o cerere constantă a lânii.

11. Produse accesorii ale pădurii
Fructe de pădure
Culesul fructelor de pădure se remarcă prin inconsistență și importantă variație regională la nivelul
zonei de interes a proiectului ECOSS. În majoritatea comunelor din zona de sud și în Țara Loviștei
cât și în zona de nord colectarea organizată de ocoalele silvice se situează la un nivel derizoriu,
diferit alte zone ale țării (Apuseni sau Bucovina) sau ca în trecutul socialist pe care intervirvații îl
invocă adeseori, si nici nu sunt multe firme private care sa colecteze fructele in cantităti mari.
Tendința de scădere a cantităților culese. Cauzele generale pentru care culegerea fructelor de
padure a pierdut din amploarea pe care o avea în perioada socialistă sunt urmatoarele:
- distanța pânâ la golul alpin unde cresc afinele este destul de mare iar transportul nu mai este
organizat de ocol;
- populația este îmbătrânită și are o mobilitate destul de redusă;
- prețul de vânzare al acestora este mic raportat la costurile pe care procesul de colectare le
implică.
Perioada de recoltare este aproximativ aceeași în toată zona proiectului:
•

luna iulie pentru zmeură

•

luna august pentru afine și mure, cele din urmă fiind culese chiar până la sfârșit de
septembrie.
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Cu toate acestea, regional se remarcă două tendințe: în zona nordică există numeroase plantații
de fructe de pădure, cu predilecție afine (Drăguș, Viștea) iar în zona de sud și în Țara Loviștei cea
mai mare parte a cantităților de fructe de pădure sunt culese din mediul natural sălbatic și
colectate de firme specializate sau de ocoalele silvice (mai rar).
Culesul fructelor sălbatice este realizat cu precădere de populația de romi din localitățile zonei de
proiect, o populație foarte vulnerabilă social, cu rată a natalității foarte ridicată, care derivă
venituri situate la nivel de subzistență pe baza culesului.
Veniturile derivate din cules nu sunt mari, dar sunt cruciale pentru familiile care pe lângă vânzarea
de produse ale pădurii, trăiesc cu precădere doar din muncă zilnică ocazională și ajutoare din
partea statului. Vom oferi câteva valori medii ale culesului la nivel de familie, așsa cum a fost
estimat de către intervievați:
•

familie de romi, incluzând copiii, culege într-o zi aproximativ 27 kg fructe

•

dacă vinde la punct de colectare, prețul va fi mic, (4-6 RON/kg) dar vor fi vândute toate
fructele, venitul realizat va fi 135RON/zi, din care se plătește transport minim 30 RON/zi,
deci se obțin aproximativ 100 RON/zi

•

dacă vinde pe marginea drumului sau la alți cumpărători ocazionali, prețul va fi mai mare
(10-12 RON), dar se vor vinde doar parțial, se va obține nu mai mult de 60-80 RON/zi

•

se merge la cules aproximativ 35-40 zile/an, o familie harnică

•

venit anual estimat din cules fructe de pădure pe familie 3800 RON (850€), varianta
optimistă

Zona de nord
Plantații. Numeroase plantații de afin de cultură par o afacere profitabilă pentru mulți
întreprinzători locali, forța de muncă angajată fiind locală. Muncitorii, care în cea mai mare parte
sunt angajați în regim de zilieri, sunt plătiți cu 1.5 -2 lei pe kg. Patronii admit că sunt și persoane
care beneficiază de ajutorul social de stat, prin urmare sunt angajați fără forme legale. Principalele
plantații de afin din zona de nord sunt cele din Drăguș, 22 ha ale companiei Biosfera și 55 ha ale
companiei Fructavit, ambele având contracte de concesiune a terenului cu primăria. Cea de-a doua
localitate nordică pe raza căreia există o plantație de fructe de pădure este Recea. Plantația se află
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în satul Berivoi, este deținută de 9 asociații locale și angajează un număr semnificativ de localnici.
Mai există o plantație pentru fructe bio la Drăguș și altele mai puțin importante în celelalte sate.
Fructele sunt vândute de obicei lanțurilor de retail din străinătate unde sunt mai apreciate și mai
rar celor din România.

Fructe sălbatice
Cum nu există inițiative locale notabile pentru valorificarea fructelor de pădure culese din
mediul natural, in zona Drăguș, Sâmbăta - primăria Drăguș plănuiește deschiderea unui centru
specializat pentru colectarea acestora.
În zona de nord doar ocolul Arpașu colectează afine și măceșe, din ceea ce menționează
intervievații, dar cantitățile sunt mai degrabă derizorii, 5.8 tone respectiv 4.4 tone pe an.
Culegătorii sunt în special romii din zonă și alți locuitori cu venituri mici.
Zona Lisa-Sinca Veche. În zonă acționează două firme de colectare. Sunt aproximativ o sută de
oameni în comunitatea de rudari din Șercăița culegători de afine, mure, zmeură. Aici, afinele sunt
vândute cu 10-15 RON/kg, de obicei, iar cantitatea maximă care poate fi culeasă într-o zi (de la 5
sau 6 dimineața și până la ora 16-17 seara) este între 25 și 30 kg. De asemenea, în zona Perșani,
romii culeg zmeură în zona satului Dejani și mure în zona comunei Recea.

Zona de Sud
În zona de sud centre de colectare sunt organizate cu predilecție în localitățile Valea Mare,
Rucăr, Lerești și mai rar în Nucșoara. Centrele sunt organizate de obicei de companiile care
colectează și ciuperci, 4 la număr, două dintre acestea își au sediul în Slănic, una în Stâlpeni și una
în Curtea de Argeș.
Fructele sunt recoltate în special de populația precară a acestor localități, romi și rudari lipsiți
de venituri care își asigură veniturile pentru aproape o jumătate de an din culesul fructelor și al
ciupercilor. Activitatea este în cele mai multe cazuri anevoioasă (pentru zmeură și afine), implică
consturi considerabile de transport (100 RON de mașină, revin 30 RON zilnic de persoana, 7.5 €,
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fiind o caloare mare pentru familiile sărace) până în zona montană și este în permanență afectată
de restricționarea accesului din partea marilor proprietari sau a obștilor. Este important de
menționat că atât rudarii din Lerești cât și cei din Gura Pravăț (Valea Mare), vând uneori fructele în
piața din Câmpulung sau le schimbă local pentru lapte, caș, legume și alte produse care asigură
necesarul minim de hrană întregii familii. De asemenea mai vând pensiunilor din Rucăr, la prețul
de 8 RON/kg, mai ridicat față de prețul oferit de firmele de colectare.
Strategia firmelor de colectare. De obicei firmele de colectare licitează pentru fiecare sezon
cantitatea de fructe culese de pe o anumită suprafață plătind sume considerabile obștilor de
moșneni, există de asemenea cazuri în care firma lucrează ilegal și colectează ciuperci fără a plăti
taxele respective. Una dintre firmele mari care dețin autorizație pentru această zonă este cea
condusă de familia I. din Slănic, despre care vom da câteva informații, așa cum reies din interviul
realizat.
Producție. Cantitatea recoltată de aceasta în 2014 a fost de:
•

22 tone de zmeură

•

15 tone de afine

•

10 tone de mure.

Pentru anul 2015 patronul estimează că aceste cantități se vor reduce la jumătate datorită
limitării accesului în zona Pecineagu și pe terenurile Obștii Negru Vodă din Câmpulung, de
asemenea vremea influențează producția.
Desfacere. Fructele culese de această companie sunt congelate sau ambalate proaspete și
vândute parțial în Austria. Aproape o treime sunt vândute pe piața românească procesatorilor de
tipul Râureni din Vâlcea, care produce importante cantități de gemuri, dulcețuri și siropuri.
În alte zone din partea de sud, Brăduleț și Sălătrucu locuitorii culeg mure și zmeură exclusiv
pentru consumul propriu. În localitățile din zona de interes a proiectului aflate în Țara Loviștei
(clusterul SV) nu există centre de colectare a fructelor de pădure. Cantitățile recoltate sunt mici și
sunt adesea vândute pe marginea drumului DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu cu 8-10 lei kg de zmeură
și 10-15 lei kg de afine sau sunt procesate local pentru autoconsum.
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Ciuperci
Perioada de recoltare a ciupercilor variază în funcție de specie, sezonul debutând in Munții
Făgăraș în iulie și încheindu-se la începutul lunii octombrie. Ca și în cazul fructelor de pădure,
colectarea ciupercilor se face disproporționat în zona de interes a proiectului, variațiile
considerabile datorându-se cantității disponibile, distanței până la locul de colectare și restricțiilor
impuse de proprietarii terenurilor. Aceste restricții produc rupturi serioase în cadrul comunităților,
adâncind în cele mai multe cazuri fenomele de polarizare socială și de precarizare a grupurilor
aflate la limita extremă a sărăciei. Atât pentru zona de nord, cât mai ales pentru zona de sud,
ciupercile sunt o sursă foarte importantă de venit pentru satele de romi și rudari, banii câștigați
asigurând acestora supraviețuirea pentru lunile de iarnă.
În toate satele din zona de nord cele mai mari cantități de ciuperci sunt colectate de o
companie cu sediu în Sebeș, aceasta având contracte de concesiune cu 10 ocole silvice din județele
Brașov, Sibiu și Alba, și 100 de angajați care lucrează în trei schimburi. În zona de interes, Ocolul
Avrig este partenerul cel mai important al companiei. În perioada de vârf a sezonului firma
achiziționează ciuperci în valoare de 150.000 RON/zi, culegătorii fiind de ordinul sutelor.
•

100 angajați

•

achiziție 150.000 RON/zi (34.000€)

Chiar dacă prețul plătit pentru ciuperci variază mult de la o zi la alta ( 8-25 lei), oamenii din
zonă reușesc să strângă suficienți bani pentru a-și permite un nivel nimim de trai pentru lunile
următoare:

„...

dacă

domnul

[colectorul] nu vine două zile
aicea, țiganii ăștia și muncitorii
ăștia mor de foame, și copiii lor, și
se apucă de spart și de omorât, că
n-au

ce

mânca,

nu?!”

(M.N,culegător)
În zona de sud firmele care
Plecați la cules, Nămăiești, AG © Ștefan Voicu 2015
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colectează ciuperci sunt aceleași care colectează și fructele de pădure, principalele autorizate fiind
Arfungo din Slănic și firma condusă de familia I. Populația implicată în această activitate este de
ordinul miilor (estimarea patronului I. este de 5-6000) doar pentru localitățile din sud-estul
Munților Făgăraș. Aici prețul pe care culegătorii îl primesc variază de la 9 lei la 25 ajungând chiar și
la 30 de lei pentru un kilogram de hribi/mitărci, variația datorându-se cantității disponibile care
este dictată de condițiile meteo, de numărul persoanelor implicate în cules și de disponibilitatea
zonelor de recoltare. Ciupercile sunt curățate și apoi ambalate proaspete, congelate sau
saramurate pentru a fi vândute în Spania și Italia. In anul 2014 doar firma condusă de I. a recoltat
250 de tone de ciuperci, cu o medie de 3.4 t pe zi. Din moment ce 55%-60% din această cantitate a
fost recoltată în zona Pecineagu, patronul estimează că producția din acest an va scădea vertiginos
datorită restricțiilor impuse de FCC 23,
afacerea sa fiind notabil afectată
negativ.

Ciupercile culese în această zonă
susțin comunitățile de romi din satele
Nămăești

(Valea

Mare),

Pojorâta

(Lerești), Măcelaru (Bughea), Valea
Achiziționare locală a ciupercilor, Nămăiești, AG © Stefan Voicu 2015

Bădeni

(Stoenești),

Cetățeni,

Mâzganu, Lucieni și Stâlpeni.
Venitul din culesul de ciuperci al unei familii medii din Nămăești este de aproximativ
3000RON (680€) pe sezon, care împreună cu veniturile obținute din culesul fructelor, dau un venit
mediu anual din culesul de fructe de pădure și ciuperci de 6800RON (1500€) anual pentru o
întreagă familie. Aceasta echivalează cu un cuantum de 560RON/lună, 130€. Dacă luăm în calcul o
23
Aceste restricții menționate, conform FCC, au vizat 1) limitarea perioadei de cules la 2 luni, 2) organizarea
activităților de cules astfel încât să nu se lase în urmă gunoi și deșeuri, 3) realizarea culesului astfel încât să nu fie
deranjate animalele sălbatice și nevoite să migreze în alte zone. FCC menționează de asemenea că aceste limitări au
fost încălcate de persoanele autorizate pentru organizarea activităților de culegere, iar scăderea producției s-a datorat
în principal condițiilor meteorologice, caniculă și secetă, care au împiedicat creșterea ciupercilor.
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familie medie, 4 persoane, care are venituri din ajutor social și alocațiile copiilor, această sumă de
560RON/lună reprezintă aproximativ 50% din veniturile totale ale unei astfel de familii.
Așadar, având în vedere estimările intervievaților, culesul de fructe de pădure și ciuperci
asigură în medie 50% din veniturile unei familii de romi, în zonele unde se realizează colectare la
scară ridicată. Aceste familii se află în genere la limita subzistenței, trăind în condiții extrem de
precare.
Acești bani sunt folosiți pentru asigurarea hranei pe timp de iarnă, pentru rechizitele copiilor și
încălzitul locuinței. Este important de amintit situația precară a locuitorilor: lipsa titlurilor de
proprietate pentru terenurile lor, infrastructura defectuasă sau inexistentă, lipsa locurilor de
muncă, lipsa sanitației și a combustibilului pentru încălzitul locuinței și nu în ultimul rând numărul
mare de membrii ai familiei dependenți de acest venit.
La momentul culegerii datelor situația era extrem de tensionată atât în Pojorâta cât și în
Nămăești din cauza interdicției de a mai culege hribi din zona Pecineagu și munții adiacenți, nu
rare fiind ocaziile în care oamenii privați de mijloacele minime de subzistență declarau că vor fi
forțați să-și satisfacă în lunile ce vor urma nevoile minime de trai prin mijloace ilegale.
Scăderea cantităților de ciuperci recoltate a produs în ultimul an și alte transformări în zonă în
satele în care firmele procesatoare își au sediile. Spre exemplu, firma din Slănic condusă de I. a
oferit în 2014 aproape 50 de locuri de muncă femeilor din zonă care spălau, curățau și ambalau
ciupercile în fabrica din sat. Anul acesta patronul a fost nevoit să concedieze doua treimi din
angajate, iar pe celor rămase să le încheie contracte de zilieri pe perioadă limitată. Mai mult,
problemele din zona Pecineagu și munții adiacenți a pus presiune pe zonele învecinate (Valea
Oltului, Valea Lotrului și Valea Jiului) de unde colectorii sunt nevoiți să transporte ciupercile până
la centrele de prelucrare din Slănic. Este de la sine înțeles că acest fenomen implică costuri
considerabile atât pentru mediul natural cât și pentru cel de afaceri.

Miere
Apicultura este foarte bine dezvoltată în zona Munților Făgăraș cu toate că piața de desfacere
este în continuare caracterizată prin instabilitate și cerere inconsistentă. Per ansamblu în zona de
interes a proiectului ECOSS își desfășoară activitatea 127 de apicultori mari repartizați inegal atât
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în satele din nord, cât și în cele din sud sau Loviște. În zona de nord cei mai mulți apicultori sunt în
Hârseni - 30 și în Porumbacu, Lisa și Racovița – 12 în fiecare localitate. Pentru zona de sud comuna
Sălătrucu de distinge prin cei 12 apicultori mari, zona fiind renumită prin mierea de o calitate
ridicată favorizată de inexistența industriei pe o rază de mai mult de 30 de km. Numărul total de
stupi înregistrați oficial este de 14.155, existând câteva localități pentru care nu avem date oficiale
din partea administrației (Arpașu, Avrig, Câineni, Cârțișoara, Sinca Nouă):
Localitate
Numãr de stupi
Aref
76
Boisoara
575
Bradulet
300
Caineni
342
Harseni
1000
Leresti
320
Lisa
250
Nucsoara
40
Perisani
500
Porumbacu
400
Racovita
742
Recea
715
Rucar
400
Salatrucu
1000
Sambata de sus
50
Sinca Veche
7000
Ucea
400
Vistea
45
total
14155
Tabel 11. Apicultura

Analizând tabelul de mai sus observăm că se disting cîteva clustere zonale în care
apicultura reprezintă un sector important al economiei locale:
1. Hârseni-Șinca Veche cu 8000 de familii de albine,
2. Perișani-Boișoara-Sălătrucu cu 2075 de familii de albine
3. Porumbacu- Racovița – Recea cu 1852 de familii de albine
Planurile viitoare de dezvoltare ale zonei Munților Făgăraș nu pot ignora aceste oportunități
deosebite de afaceri, cu atât mai mult cu cât produsele pot fi promovate pentru calitatea lor
deosebită datorită mediului local caracterizat prin lipsa industriei, a poluării datorate traficului, a
pajiștilor extinse și a speciilor de floră spontană cu randament ridicat. În clusterul II. apicultorii au
în medie 10-20 de stupi pe care îi țin în gospodărie tot timpul anului producând miere polifloră, de
pădure (de mană) sau de salcâm. Cantitățile de miere produse sunt reduse dar de o calitate foarte
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buna. Apicultorii nu obișnuiesc să hrănească albinele cu siropuri de zahar sau melasă pe timpul
iernii ci cu miere, astfel încât produsul finit rezultat este 100% biologic. Înghețul si atacul urșilor
sunt principalele riscuri care amenință apicultura din acest cluster. Produsele sunt consumate în
gospodărie sau sunt vândute la prieteni și cunoscuți.
Cei mai mulți dintre apicultori mari amintiți au accesat fonduri europene prin măsura 141
in valoare de 7500 de euro. Creșterea albinelor a cunoscut în toată zona o adevarată amploare in
ultimii ani și datorită subvențiilor stimulante Dacă anul trecut afacerea a ieșit pe pierdere datorită
vremii nefavorabile, anul acesta producatorii au anunțat deja profituri semnificative. Avand un
numar considerabil de mare de albine majoritatea apicultorilor din zona de sud merg frecvent in
pastorație la floarea soarelui, rapița, tei si salcam în sudul Argeșului, în Teleorman, Dâmbovița sau
Giurgiu.

12. Percepții asupra viitorului. Oportunități și amenințări, exploatare
sau conservare
Conservare sau exploatare – atitudini, percepții 24
În principiu, interlocutorii sunt de acord cu faptul că pădurile nu trebuie mai mult exploatate și că
trebuie să existe un echilibru pentru conservarea naturii. Dar în același timp, nu consideră că
realizarea unei pârtii de schi pentru care este nevoie de despădurirea unei pante întregi ar trebui
interzisă. Majoritatea localnicilor, inclusiv autorități locale și antreprenori doresc dezvoltarea unui
turism de masă, cu hoteluri mari, neavând percepția că acestea ar putea afecta negativ natura sau
peisajul. Turismul la scară mică, prin pensiuni agroturistice este perceput pozitiv, însă dezvoltările

Conținutul acestui capitol se referă la opinii genralizate, exprimate de o mare parte dintre intervievați, oferind o
privire sintetică pe baza unui set de interviuri realizate aleatoriu. Există evident variații la nivelul anumitor grupuri de
populație, în funcție de educație și ocupație.
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turistice mari reprezintă idealul. Un element perceput negativ în legătură cu turismul de masă este
asocierea cu afaceriști-politicieni.
Turismul bazat pe ideea de sălbăticie nu este perceput ca interesant sau ca o oportunitate, în
mare parte și datorită lipsei de cunoaștere a acestei oportunități. Antreprenorii turistici gândesc
pe baza tipului de turist déjà existent în zonă și consideră că acest tip de turist este comod și
interesat mai mult de socializare și consum decât de izolare în natură.
Consideră că este important ca generațiile viitoare să se bucure de o calitate bună a hranei și a
aerului în zonă, dar apreciază că pentru existența unor generații viitoare în zona rurală (adică
pentru stoparea migratiei masive rural-urban) este mai importantă dezvoltarea unor oportunități
de angajare de tipul fabricilor. De asemenea sunt prioritare dezvoltarea infrastructurii, drumuri
asfaltate, canalizare, apă caldă curentă. Trecutul socialist și perioada modernă de după
industrializare este privit de majoritatea ca o vârstă de aur și un model funcțional și dezirabil
pentru viitor.
Cultura și istoria locală sunt privite ca fiind mai importante în dezvoltarea turismului local decât
natura sălbatică, dar nu neapărat ca generatoare de prosperitate.
Modalitățile preferate de dezvoltare ar fi pârtiile de schi și dezvoltarea de centrale pentru energie
verde (majoritatea primăriilor au aplicat pentru dezvoltarea de parcuri fotovoltaice). Creșterea
stocurilor de animale nu este văzută ca o oportunitate datoprită percepției negative a piețelor de
desfacere, însă în practică o parte din antreprenorii de talie medie se reorientează spre creșterea
numărului de oi.

Temeri și speranțe pentru viitor
În primul rând se observă o tendință marcantă de a privi viitorul zonelor rurale și al României în
general în termeni preponderent negativi, împreună cu o tendință de a se plânge (complain), de a
sublinia problemele și disfuncționalitățile. Elementele pozitive sunt în general cele referitoare la
propria familie, la copii.
Principalele temeri menționate de interlocutori sunt:
•

Migrația rural-urban, îmbătrânirea și abandonarea ruralului (mai accentuată pe partea de
Sud)
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•

Creșterea și sărăcirea progresivă a populației rome, ceea ce ar conduce la creșterea
violenței în anumite zone, ar accentua polarizarea socială și ar pune presiune pe sistemul
de prestații sociale (mai accentuată în clusterul de localități Sud Est)

•

Monopolizarea terenurilor și piețelor de către marii producători, ceea ce nu ar conduce în
opinia locală la creșterea oportunităților și numărului de salariați, ci la sărăcirea populației
locale

•

Instabilitatea politică, care poate atrage sistarea fondurilor pentru dezvoltare. Această
temere este dusă la extrem de unii interlocutori, care se tem de război sau calamități
naturale fiind puternic influențați de urmărirea continuă a programelor tv.

Principalele speranțe menționate de interlocutori sunt
•

Dezvoltarea turismului de masă

•

Dezvoltarea procesării locale a produselor provenite din mediul rural. Antreprenorii și
autoritățile menționează în special speranțe de înființare a fabricilor mici de procesare a
produselor locale, lapte, fructe de pădure, care să colecteze produse de la localnici și să le
plătească un preț “corect”. De asemenea am întâlnit opinia potrivit căreia ateliere de
tâmplărie locale sau fabrici de mobilă ar reprezenta o alternativă bună la exportul de
bușteni, materie primă neprocesată.

13. Oportunități de afaceri cu tendințe de conservare a naturii
În literatura de specialitate când se vorbește despre oportunități de afaceri cu tendințe de
conservare a naturii se urmăresc o serie de dimensiuni sau condiții pe care aceste oportuniți
trebuie să le satisfacă. Aceste dimensiuni nu privesc în mod exclusiv natura și mediul înconjurător
ci iau în considerare și actorii îndreptățiți să beneficieze de conservarea acesteia:
-

să promoveze valorile naturale într-un mod sustenabil sau cât mai puțin invaziv;

-

să fie bazate pe utilizarea resurselor locale disponibile;
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-

să folosească forță de muncă locală;

-

să se integreze armonios în cultura și tradițiile comunităților locale ținând cont de
trecutul istoric al zonei și de felul în care localnicii au valorificat resursele disponibile

-

să micșoreze sau să limiteze presiunea asupra mediului înconjurător prin oferirea unor
venituri alternative celor provenite din exploatarea nesustenabilă resurselor naturale.

-

să contribuie cât mai echitabil la dezvoltarea economică a zonei cu un impact pozitiv
asupra condițiilor de trai ale localnicilor.

Percepțiile locale privind dezvoltarea economică a zonei sunt consistente cu teoria, localnicii
intervievați imaginându-și această dezvoltare prin valorificarea produselor primare sau secundare
existente aici, prin crearea de mici ateliere care să ofere locuri de muncă și prin utilizarea
knowledge-ului local fie el tehnic sau artistic.

Ce trebuie rezolvat prin afacerile verzi?

În zona de proiect se pot identifica o serie de presiuni majore pe resurse și câteva presiuni sociale,
ce constituie și surse de conflict cu organizațiile de protecție a mediului, care ar putea fi adresate
cu success de prezentul proiect:
1. Tăierile de pădure de către marii exploatatori. Tendința actuală este de reducere a
tăierilor daorită înăspririi condițiilor exploatării și de reorientare a acestor afaceri forestiere
spre alte afaceri. Astfel, o solutie ar fi cooptarea antreprenorilor forestieri în afaceri verzi.
2. Vulnerabilitatea socială a populației de romi ce realizează mare parte din venituri prin
culegere de ciuperci/fructe de pădure, tăiere și comercializare de cantități reduse de
lemne. Datorită interdicțiilor impuse de necesitățile conservării naturii, acest grup (care
numeric este foarte mare și în creștere) devine din ce în ce mai vulnerabil, și din ce în ce
mai ostil conservării constituind deja focar de conflict major, ce poate degenera în violență
și sabotaj.
3. Conflictele cu proprietarii de pășuni și crescătorii de animale afectați de interdicții și
cerințe birocratice suplimentare din multiple direcții. Aceștia reprezintă o masă critică în
comunitățile studiate, fiind persoane foarte influente, adeseori având funcții politice sau
rude cu funcții politice, primari, consilieri locali, șefi de ocol. Acești crescători adeseori
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pășunează și animalele gospodăriilor individuale, fiind astfel conectați direct cu întreaga
comunitate. De asemenea, pășunatul și creșterea animalelor reprezintă o ocupație
tradițională în zona de proiect, o sursă importantă de mândrie locală. Plângerea lor
principală este prețul mic de vânzare către intermediari, lipsa piețelor de desfacere. Astfel,
o oportunitate ar fi crearea sau facilitarea desfacerii unor produse speciale, la prețuri mai
ridicate, care ar permite creșterea unui număr mai mic de animale în mod mai sustenabil și
ar favoriza o imagine pozitivă a organizațiilor de conservare a mediului ca “aliați”.
Vom detalia în continuare oportunități de green business în zona de proiect, bazându-ne pe idei
provenite de la interlocutorii locali.

Domeniul turism

Turismul este una din modalitățile preferate de interlocutori ca soluție pentru dezvoltarea locală.
Deși se observă că în mare parte turismul promovează polarizarea socială (persoanele cu capital
acumulează și mai mult capital) și nu oferă locuri de muncă suficiente sau desfacere pentr
produsele locale, decât în cazuri isolate, localnicii continuă să vadă turismul ca panaceu pentru
toate problemele zonei rurale.
Idei locale privind turism verde:
1. Înființarea unor rețele locale de Home Stay, de tipul celei dezvoltare de ONG-ul Village Life
(http://www.villagelife.ro), este extrem de oportună pentru zona studiată. Există o gospodărie
cuprinsă în circuitul Village Life la Sinca Nouă. De asemenea, a existat o astfel de inițiativă la Arefu,
dezvoltată acum aproximativ 10 ani, care a funcționat pentru o perioadă (a incetat deoarece
administratoarea a îmbătrânit și nu a mai dorit să se ocupe) și a atras o serie de turisti stăini care
au continuat să vină în zonă chiar și dupa ce rețeaua de home stay nu a mai fost activă. Atât
Nucșoara, cât și Brăduleț, Boișoara, Perișani, sau Viștea se bucură de peisaje pitorești și de
numeroase exemple de arhitectură tradițională, extrem de atractive pentru piața internațională a
turismului. În cazul acestui tip de turism, beneficiarul serviciilor petrece o perioadă scurtă de timp
la familia gazdă luând parte la activitățiile din gospodărie și la evenimentele culturale locale,
impactul acestui tip de turism asupra comunităților fiind unul incontestabil pozitiv.

69

2. Realizarea unor circuite de ciclism montan. Se mediatizează foarte mult recent o serie de cicuite
de ciclism, care apar ca o oportunitate necostisitoare și atractivă pentru localnicii care doresc sa-ți
comercializeze produsele locale sau să înființeze mici afaceri de gastronomie în legătură cu aceste
circuite.

Domeniul meșteșuguri

Localnicii sunt foarte atașați de ideea de meșteșuguri tradiționale și observă aprecierea
acestora de către turiștii străini întîlniți. Din fericire întreaga zonă a Masivului Făgăraș se remarcă
prin existența a numeroși meșteri și a unei istorii locale de valorizare meșteșugurilor acestora, prin
urmare, dezvoltarea unor ateliere de mici dimensiuni (5 – 10 angajați), sau a unei rețele extinse de
ateliere, constituie o oportunitate importantă, ce poate impacta mediul înconjurător în mod
pozitiv prin diminuarea presiunilor asupra acestuia:
3. În Nucșoara există un sculptor foarte priceput, I. R., care a format numeroase generații de
ucenici. Produsele sale sunt de mici dimensiuni și pline de încărcătură simbolică (linguri, furci,
păsări măiestre, etc). Cantitatea de lemn folosită de acest meșter în prezent este foarte redusă, iar
un viitor atelier de sculptură/tâmplărie nu doar ar crea locuri de muncă pentru populația
vulnerabilă social (de ex. populația romă), ci ar valoriza lemnul existent într-un mod creativ și
sustenabil.
4. În Valea Mare și Rucăr există încă suficienți meșteri șițari, chiar dacă șița și șindrila (hand-split
wooden shingles for roofs) și-a pierdut din importanță în ultima jumătate de secol. În contextual
dezvoltării în zonă a unui turism ecologic sau de tipul agro bazat pe rusticitate, disponibilitatea
acestui material ar fii extrem de oportună. Mai mult, în eventualitatea apariției unor reglementări
ce țin de prezervarea peisajului cultural, acoperirea caselor cu șiță și/sau șindrilă poate deveni o
normă. Oportunitatea se poate lega de alte activități de conservare, având în vedere că în zonă
există suprafețe extinse cultivate cu monocultura de molid, suprafețe ce urmează să fie îmbogățite
cu specii locale prin proiectul Life+. Molidul, principalul material pentru fabricarea șiței și a șindrilei
este așadar din abundență.
Rudarii, comunitățile de romi din zona de proiect, sunt pricepuți la lucrul cu lemnul, aceasta fiind
una din ocupațiile lor tradiționale.
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5. În zona de nord există numeroase țesătoare și meșteri cojocari sau pălărieri, în fiecare sat
găsindu-se cel puțin 2-3, chiar dacă activitatea lor este redusă în present și necesită multă migală și
timp. În contextual unei dezvoltări importante a turismului cultural local (Drăguș, Sâmbăta de sus,
Arpașu de Sus) existența unor ateliere locale ar contribui la dezvoltarea economică a zonei prin
folosirea piețelor create de acest tip de turism.
6. La Galeș există un meșter care produce un tip de instrumente muzicale unice în România,
țiterele. T.V., instruiește chiar și în prezent o formație locală de țiterași, dar în lipsa capitalului,
planurile sale de producere pe scară mai largă a instrumentelor muzicale sunt abandonate. În
contextul dezvoltării unui brand cultural al zonei de interes a proiectului ECOSS, țitera din Galeș
poate fii unul dintre componentele forte.
7. În capitolul privitor la lână am amintit situația defavorabilă a acestei resurse, atrăgând atenția
asupra abundenței sale în localități precum Rucăr, Perișani, Nucșoara, Brăduleț sau Avrig. Multe
persoane, și tinere și în vârstă împletesc ciorapi și pulovere pentru uz propriu. Înființarea unor
unități de prelucrare primară și finită a acestui material în localitățile amintite ar revaloriza una
dintre cele mai abundente resurse locale, ar contribui la creșterea calității lânii utilizate în
artizanat, și ar contribui și la dezvoltarea ulterioară a unor afaceri adiacente precum artizanat,
industria textilă, industria construcțiilor (se știe că lâna este un foarte bun izolator termic).
Astfel, oportunitatea meșteșugurilor poate lua forma unei rețele de ateliere diferențiate pe
produse (un atelier de cojoace, unul de țesătorie de pânză sau covoare, unul de prelucrarea
lemnului, etc) care să fie comercializate sub același brand mare în magazine proprii sau magazine
déjà existente specializate pe produse tradiționale. Sub tutela acestui brand pot intra și alte
produse, cele alimentare (cașcaval, gemuri fructe de padure, lichioruri, etc – care ar adresa
presiunile menționate în secțiunea anterioară).

Domeniul alimentar
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8. Oportunitatea cea mai importantă este realizarea unei fabrici de prelucrare a fructelor de
pădure și a ciupercilor culese de populația romă din localitățile zonei de proiect 25. În prezent
prețurile la care aceștia vând ocazional produsele culese este foarte mic și adeseori fructele
pădure culese se și strică din cauza lipsei clienților. Totuși, comunitățile respective derivă o mare
parte a veniturilor lor din acest tip de activitate. Populația în cauză poate fi angrenată în afacere în
două moduri: ca muncitori în prelucrare și culegători cu contract. Afacerea dezvoltată trebuie să
fie de dimensiuni relativ mari pentru a produce impactul scontat prin absorbirea unui număr mare
de angajați/culegători.
9. Prelucrarea altor fructe (mere, pere, prune). Vorbind de resursele disponibile în zonă, o idee de
afacere sustenabilă pentru multe dintre comunitățile locale poate fi bazată pe valorificarea
fructelor produse de localnici. Chiar dacă livezile au cunoscut o descreștere a productivității dar și
a suprafețelor în ultimul deceniu (vezi capitolul Agricultură), zona produce aproape ăn totalitate
fructe bio, pomii fructiferi nefiind stropiți sau îngrijiți prin mijloace chimice. Mai mult, din moment
ce industria poluantă a dispărut atât în clusterul de sud, cât și în vestul masivului, și parțial în
partea de nord, merele, perele și prunele pot fi promovate sub branduri de calitate superioară de
tipul bio/eco. Exemplele de succes constituite de fabricile din împrejurimi (Prodfructta din
Câmpulung sau brandul magiunului de Topoloveni recunoscut internațional) care prelucrează
fructe sub forma gemurilor, a siropurilor, sau a sucurilor este o dovadă clară că acest gen de
afacere nu este doar sustenabilă ci și importantă în marketizarea zonei drept producătoare de
preparate naturale și derivate din fructe sănătoase în acord cu valorile pe care FCC le afirmă.
10. Comercializarea de produse locale - lactate, brânzeturi, - carne afumată, cârnați. Cașcavalul
de Brăduleț produs în gospodării este actualmente preluat la prețuri derizorii de firme
intermediare, brânza de burduf nu se comercializează decât sporadic pe marginea drumului, tot de
către intermediari, deși se produce în cantități mari la stânile din zona de proiect (vezi si capitolul
agricultura-cresterea animalelor). Acest tip de activități ar putea fi susținut și de existeța
asociațiilor crescătorilor de animale aproape în fiecare localitate din zona de proiect.
Pentru completarea imaginii vezi si capitolul despre situatia socială a comunitatilor, subcapitolul despre taierile
ilegale de padure din Rucar si capitolul referitor la produse acesorii ale padurii.
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Câteva persoane din localitățile investigate ne-au menționat că ar dori să promoveze o rețea de
magazine care să desfacă produse realizate în gospodăriile individuale, deși acest lucru este dificil
din puncte de vedere birocratic, existând o serie de standarde de îndeplinit, proces mai dificil în
condițiile unor produse artizanale.

Analiza principalelor oportunități/idei
Dintre toate ideile prezentate de intervievații din zona de proiect, am identificat trei oportunități
cu potențial ridicat, în fapt una dintre ele combină mai multe idei prezentate mai sus.
1. Fabrica de prelucrare fructe de pădure/ciuperci cu implicarea populației rome
Avantaje
•

Rezolvarea conflictului între comunitățile de romi și organizațiile de conservare

•

Rezolvarea precarității sociale a celui mai vulnerabil grup din aria de proiect

•

Posibilitatea reducerii presiunii pe valorile naturale

•

Prestigiu social pentru lucrul cu comunități defavorizate

•

O parte din grupurile respective au experiență în a lucra în fabrici (în special cei din zona
valea Mare au lucrat la Holcim, la Aro Câmpulung) și privesc cu nostalgie acest tip de
muncă salarială pe care o respectă și o valorizează foarte mult.

•

Vănzarea fructelor sălbatice (wild berries) și a ciupercilor sub formă crudă sau conservată în
dulcețuri sau lichioruri poate fi făcută le prețuri superioare față de cele de cultură care
predomină piața la ora actuală.

Dezavantaje
•

Costuri ridicate cu controlul si monitorizarea colectarii si productiei

•

Muncă preponderent sezonieră

•

Necesitatea crearii unei fabrici de dimensiuni mari pentru a absorbi forta de munca
existenta si a nu crea competitie și alte conflicte

•

Ar avantaja doar un grup țintă din zona de proiect
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2. Realizarea unui brand de produse artizanale (sugestii Carpathia, Țara Făgărașului) care
să producă sau doar sa comercializeze produse deja existente din mai multe domenii: 1)
obiecte de îmbrăcăminte, ii brodate, cojoace, pălării, obiecte de lână, pulovere, șosete –
acestea fiind de o calitate deosebit de bună și design spectaculos 2) obiecte de decorațiune
– coșuri împletite, obiecte de lemn 3) produse alimentare: din fructe e pădure, ciuperci,
miere, lactate – brânzeturi, produse din carne. Aceste produse pot fi vândute în magazine
specializate high-end în capitalele europene.
Avantaje
•

Acoperirea unei arii largi de grupuri țintă din mai multe localități

•

Posibilitatea implicării unei părți din populația roma pe anumite segmente

•

Crearea unui brand și promovarea internațională a acestuia

•

Contribuție la mândria locală și combinarea valorilor locale cu valorile de conservare

•

Susținerea micilor producători locali prin crearea unor piețe care să ofere venituri mai mari

Dezavantaje
•

Necesitatea selectivității, datorită diversității nu se poate comercializa un singur produs la
scară largă (anumiți producători vor fi avantajați în detrimentul altora)

•

Publicul țintă este numeric redus, reprezintă persoanele cu nivel ridicat de venituri, axat pe
achiziționare de produse de lux

•

Cerințe birocratice ridicate pentru certificarea fiecărui producător în parte

•

Costuri ridicate de desfacere (spații în zone comerciale centrale) și marketing

3. Turism local la scară redusă (de tip eco-agro-turism) prin care să se dezvolte o rețea de
locuințe turistice locale, la standarde diferite cu oferirea de produse locale. O parte din
aceste locuințe pot fi la standardele actuale, mizând pe stilul de viață autentic local, chiar
daca aceasta ar însemna uneori neîndeplinirea unor criterii estetice sau de calitate
superioară a finisajelor. O altă parte ar putea fi la standarde mai ridicate, daca s-ar consilia
și investi în dotarea și finisarea acestor unități (eventual se poate realiza renovarea unor
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case vechi abandonate, cu arhitectură deosebită). Foarte importantă este consilierea
grupurilor de factori interesați pentru înțelegerea unei strategii bazate pe sustenabilitate și
pe realizarea unui turism de nișă, de asemenea pentru înțelegerea rolului promovării
adecvate și creări unor branduri locale de nișă. Este foarte potrivit pentru zona de sud, în
comunitățile unde dezvoltarea turistică actuală este redusă și poziționarea localităților în
zonă muntoasă-colinară oferă priveliște spectaculoasă și accesibilitate crescută la zona
montană, cu precădere zona Perișani, Boisoara și zona Brăduleț, Nucșoara. Pentru
realizarea unui brand puternic, de tipul unei micro-regiuni ecoturistice, ar fi recomandabilă
realizarea unei rețele de minim 20-30 unități, respectiv 40-60 locuri de cazare de tip homestay, case mici individualizate (individual cottages), în 2-3 localități învecinate, cu
coordonare și monitorizarea centralizată, (fie din partea unei persoane locale cu capacitate
de management crescută, cu susținere din partea autorităților locale, fie din exterior).
Branduri recomandate: Tara Lovistei, Muscelul Montan. O varianta pentru cresterea
impactului este crearea unui parteneriat intre sectorul de business, autoritatile locale si
managementul ariei protejate (FCC), cu promovarea unei abordari responsabile atat pentru
sustinerea protectiei mediului, cat si a valorilor culturale si a necesitatilor sociale ale
comunitatilor devenite destinatii turistice.
Avantaje
•

Existența dezrabilității acestor tipuri de activități și a ideilor locale

•

Existența unor locații care ar putea fi dezvoltate, de tip case vechi deosebite arhitectural,
case țărănești mici din lemn

•

Existența unei industrii alimentare locale care ar putea furniza produse de calitate ridicată

•

Infrastructura de slabă calitateexistentă, respectiv drumurile nemodernizate ar putea
constitui un avantaj, în sensul că ]mpiedic[ dezvoltarea turismului de masă, păstrează un
caracter “arhaic-tradițional”

Dezavantaje
•

Necesitatea creări unei rețele suficient de extinse pentru ca impactul asupra dezvoltării
locale să fie vizibil și perceput ca semnificativ (minim 10 unități de tip home-stay in fiecare
localitate, în 2-3 localități învecinate)
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•

Raritatea personalului specializat, de încredere și cu viziune în comunitățile investigate
pentru astfel de activități

•

Nivelul investițiilor pentru renovarea, dotarea și mobilarea unităților turistice poate fi
crescut

•

Nivelul ridicat al costurilor de promovare pentru atragerea unor turiști interesați în turism
de nișă, în special turiști străini

14. Grupuri de factori interesați
Matricea generală a factorilor interesați
Grupuri factori interesați

Grad influență la nivel local, în luarea deciziilor,
în controlul resurselor
Grad importanță/prioritate în cadrul
proiectului, pe care proiectul dorește să îi
sprijine

1. Autorități din administrația locala

Influență mare

2. Autorități silvice locale (ocoale silvice)

Importanță mare

3. Conducere și membri forme asociative

Importanță mare

de proprietate obști/composesorate
4. Proprietari terenuri în zona munților
Făgăraș
5. Meșteri populari (sculptori lemn,
împletitori coșuri, cojocari, țesători,

Influență mare
Influență mare

Importanță mare
Influență mare

Importanță medie
Influență mică

Importanță medie
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prelucrători lână)
6. Conducere asociații locale de crescători Influență mare
de animale

7. Mari crescători animale
8. Mici crescători animale pentru
autoconsum
9. Grupuri de culegători fructe de
pădure/ciuperci
10. Deținători firme locale prelucrare
produse pădure (ciuperci/fructe
pădure)
11. Apicultori

Importanță medie
Influență mare

Importanță mare
Influență mică

Importanță mică
Influență mică

Importanță mare
Influență mică

Importanță medie
Influență mică

12. Antreprenori locali turism

Importanță medie

13. Angajați în industria turistică locală

Importanță mare

14. Antreprenori locali întreprinderi cu

Importanță mică

profil forestier
15. Transportatori lemne
16. Angajați forestieri (tafisti, ifronisti,
cărăuși, tăietori de lemne)
17. Antreprenori locali produse din carne
și lactate
18. Vânători
19. Antreprenori culturali (personae
interesate de promovarea zonei, istoria
locală)

Influență medie
Influență mică

Influență mare

Importanță medie
Influență medie

Importanță mică
Influență mică

Importanță mică
Influență mare

Importanță mare

Influență medie (daca sunt elite, intra la categ 1)
Importanță mică
Influență medie

Importanță mare
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15. Harta: localizarea comunelor menționate în raport
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