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1.

ÎNTREPRINDERILE ECOLOGICE/AFACERILE „VERZI”:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Întreprinderile ecologice sunt definite ca fiind orice activitate comercială care generează beneficii economice și sociale pe căi
care sprijină unul sau mai multe obiective de conservare. Acestea includ:
⇒ Generarea de venituri pentru conservare: care sprijină în mod direct dezvoltarea sau administrarea unei zone sau
inițiative de conservare, de exemplu prin structuri de închiriere, concesionare sau plata accesului;
⇒ Elaborarea de stimulente pentru conservare: prin dezvoltarea sau intensificarea simțului de proprietate asupra
veniturilor obținute din natură în rândul factorilor interesați reprezentați în general de comunitățile locale și instituțiile
din sectorul public;
⇒ Optimizarea durabilității mediului înconjurător: prin promovarea unor alternative durabile la activitățile comerciale sau
de subzistență dăunătoare mediului, ce amenință resurse naturale critice;
⇒ Atenuarea conversiei habitatelor: prin creșterea productivității economice a zonelor tampon dimprejur pentru a reduce
nevoia de a invada nucleele zonelor de conservare și ale zonelor marine;
⇒ Stimularea implicării în activități de conservare: prin facilitarea experiențelor educaționale și dătătoare de inspirație în
sânul naturii pentru a stimula implicarea în conservare a actorilor relevanți.
Pe lângă faptul că servesc drept instrumente directe de conservare, întreprinderile ecologice pot avea și o serie de beneficii
strategice mai ample:
⇒ Durabilitate financiară: fiind entități cu orientare comercială, întreprinderile ecologice pot genera venituri din
conservare având la bază o analiză pe termen lung, durabilă din punct de vedere financiar;
⇒ Diversificarea finanțării: întreprinderile ecologice pot fi finanțate cu capital investițional care nu concurează cu
fondurile și granturile publice sau filantropice atât de suprasolicitate;
⇒ Promovarea valorilor durabile: interacțiunea cu o bază mai amplă de clienți și furnizori poate transforma întreprinderile
ecologice în niște promotori foarte eficienți ai mesajelor și valorilor de conservare;
⇒ Relevanță politică crescută: prin folosirea întreprinderilor bazate pe natură pentru a crea locuri de muncă, a susține
viața la țară, a genera impozite și, în general, pentru a contribui la dezvoltarea economiilor și a brandurilor la un nivel
superior, național.
ECOSS Activitatea 3: Profilurile întreprinderilor
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2.

SECTOARE PRIORITARE:

Fundația Conservation Carpathia (FCC), Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii (NINA) și Conservation Capital au
identificat următoarele sectoare ca fiind relevante în contextul proiectului Făgăraș:
Sector

3.

Piață
Observarea sălbăticiei
Aventură
Cultural / istoric
Altele – de ex. botanică, gastronomie

Turism

⇒
⇒
⇒
⇒

Vânătoare

⇒ Trofee
⇒ Carne / social
⇒ Pescuit

Produse forestiere nelemnoase

⇒
⇒
⇒
⇒

Cherestea

⇒ Cherestea brută
⇒ Cherestea prelucrată
⇒ Produse din cherestea

Animale / Agricultură

⇒ Livezi – meri, etc.
⇒ Vitei, oi, capre etc.

Meșteșuguri & Artizanat

⇒ Lână
⇒ Meșteșuguri legate de alte produse naturale

Energie

⇒ Eoliană
⇒ Hidro
⇒ Altele– de ex. solară

Fructe de pădure
Ciuperci
Miere
Altele – de ex. plante sălbatice

VALORI NATURALE CE SUSȚIN CONTEXTUL ÎNTREPRINDERILOR ECOLOGICE

Valori de conservare: Un sit desemnat Natura 2000, Munții Făgăraș fac parte din lanțul Carpaților Meridionali. Una dintre
cele mai valoroase regiuni ale Europei din punct de vedere ecologic, peisajul alpin este fortăreața celor trei mari prădători
europeni – lupul, ursul brun și râsul – precum și cea mai întinsă zonă de pădure virgină din Europa, cu plante endemice rare.
În total, în regiune au fost înregistrate 57 specii de mamifere, 130 de păsări și 17 de amfibieni.
Peisajul este alcătuit din aproximativ 72% pădure și 25% pășuni alpine. Zona de pădure este împărțită în trei sectoare mari:
1. Păduri mixte de foioase (fagul Fagus silvatica combinat cu mesteacăn Betula pendula, carpen Carpinus betulus și
stejar (Quercus robur) la altitudini mai joase;
2. O fâșie de pădure de conifere (molid – Picea abies) și brad (Abies alba) la altitudini intermediare.
1. O zonă de jnepeni și ienupăr târâtor (Pinus mugo, Juniperus nana) sub pășunile alpine (pantele stâncoase ale
crestelor).
Pentru prezentarea detaliată a valorilor naturale ale zonei Făgăraș a se vedea Raportul NINA privind serviciile ecosistemelor.
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3. AMENINȚĂRI ASUPRA NATURII CU IMPACT ASUPRA CONTEXTULUI ÎNTREPRINDERILOR
ECOLOGICE
Principalele amenințări la adresa contextului întreprinderilor ecologice din Făgăraș includ:
⇒ Exploatări forestiere necontrolate: Se produc în principal din cauza retrocedării fostelor păduri naționalizate către
proprietarii privați începând cu anul 2004 de când tăierile la ras au fost constante și sunt amenințate toate pădurile.
Tăierile necontrolate au distrus sectoare semnificative din suprafața pădurilor, inclusiv păduri virgine. Silvicultura
ilegală este prolifică și sectorul nu este bine reglementat. Acest lucru are impact asupra turismului și efect negativ
asupra densității și distribuției viețuitoarelor sălbatice. De asemenea, tulbură peisajul și de cele mai multe ori îl face
neatrăgător din punct de vedere estetic.
⇒ Vânătoare/braconaj: Activitățile ample de vânătoare și braconaj au un rol important în decimarea populațiilor
sălbatice, cu impact direct asupra oportunităților pentru turismul de observare a sălbăticiei. Vânătoarea și
braconajul au dus la declinul semnificativ al unor specii cheie, inclusiv lupii și urșii fie direct, fie indirect prin
scăderea populației de pradă;
⇒ Dezvoltarea infrastructurii: Există o cerere tot mai mare de dezvoltare a unor stațiuni de schi și a altor elemente de
infrastructură turistică nereglementate care contribuie la fragmentarea habitatelor naturale. Localnicii înțeleg
foarte puțin importanța habitatelor naturale și a proceselor naturale și nu recunosc oportunitățile de dezvoltare
durabilă pe care acestea le oferă. Preferă mai degrabă opțiunile oferite de stațiunile de schi și de alte complexe
extinse, cu impact major;
⇒ Capacitate de turism natural: În zonă există o capacitate foarte limitată de a dezvolta afaceri, proiecte și activități
care să se bazeze pe valorile sălbăticiei și pe folosirea responsabilă a resurselor naturale. Dezvoltarea turistică este
în fașă și există o amenințare majoră ca în loc să ia calea „eco-turismului”, să se transforme într-un sector turistic ce
va distruge baza unei piețe sănătoase de eco-turism – de exemplu proliferarea motocicletelor de motor cros;
⇒ Energia hidro: Două lacuri artificiale Vidraru și Pecineagu construite pentru a produce energie hidro au impact
asupra valorilor și peisajelor naturale din Munții Făgăraș. Pe lângă de aceste instalații de mari dimensiuni, în ultimii
ani în amonte s-au montat încă vreo 20 de micro-hidrocentrale;
⇒ Deteriorarea ecosistemelor: Supraexploatarea pădurilor și a pășunilor forestiere, de exemplu prin curățare
exagerată pentru lemn de foc, introducerea sistemelor mecanizate, incendii de pădure, despăduri, deversarea de
ape necorespunzătoare în cursurile de apă, plantații forestiere, agricultură, pășunat și declinul conectivității interne
în cadrul siturilor Natura 2000 au toate un impact negativ asupra oportunităților turistice din regiune;
⇒ Produse forestiere nelemnoase. Invazia ilegală a comunităților locale și migratorii pentru a colecta produse
forestiere nelemnoase (PFNL) cum sunt ciupercile, fructele de pădure, vreascurile și cheresteaua au un impact
notabil asupra naturii. Aceste activități s-au intensificat recent deoarece beneficiile lor comerciale cresc. În cazul în
care culesul la scară mică, de subzistență se transformă în recoltare intensivă reglementată, se creează un risc (dar
există totodată și o oportunitate pentru întreprinderile ecologice, dacă situația este corect gestionată, după cum se
explică în cazul conceptului economic „Fagaras Natural Products” de mai jos.

5.

CLUSTERING (grupare, centralizare) – VALOAREA CENTRULUI CARPATHIA

Centrul Carpathia va fi un nod pentru numeroase oportunități de afaceri dezvoltate în Făgăraș și va facilita un proces de
dezvoltare economică cunoscut sub denumirea de „clustering”. Nu se întâmplă întotdeauna ca o singură întreprindere să
poată avea un impact pozitiv semnificativ asupra unei strategii de conservare peisagistică – mai ales când este vorba de
dezvoltarea unor noi destinații turistice. Este necesară mai degrabă o abordare colectivă care să lanseze pas cu pas o serie de
întreprinderi care să declanșeze împreună un impact vizibil – atât promovând destinația, cât și susținând-o activ prin
prezența unei dinamici economice complementare.
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Gruparea întreprinderilor într-o zonă geografică izolată accentuează efectul multiplicator atunci când întreprinderile înrudite
își stimulează una alteia serviciile, experiența, capacitatea și piețele; și totodată intensifică impactul natural și socioeconomic pozitiv pe care îl generează împreună. Această strategie funcționează și ca instrument de atenuare a riscurilor.
Se propune ca multe dintre întreprinderile propuse să aibă sediul la Centrul Carpathia, unde se va crea un birou central de
administrare și o infrastructură logistică/depozit pentru a susține întreprinderile ecologice din regiune.

Fagaras AdventureTours
Fagaras Wildlife Servies

Fagaras Nature Crafts

Centrul Carpathia
Fagaras Natural Products
Fagaras Wilderness
Cabins

6.

Fagaras Wildlife Servies
Fagaras Conservation
Adventures

PROFILURILE ÎNTREPRINDERILOR:

Conform Activității 3, profilurile următoare au scopul de a „stabili și prioritiza oportunitățile întreprinderilor de conservare
din zona proiectului, ținând seama de rezultatele Activităților 1 și 2, inclusiv proiectarea unui centru de conservare multifuncțional 1.
Profilurile descriu 10 concepte de întreprinderi pentru zona Făgăraș și evaluează următoarele atribute pentru fiecare:
Contextul de conservare 2:
⇒ Valorile de conservare: Prezentarea principalelor valori naturale pe care le vor antrena întreprinderile, pe care se
vor baza sau vor încerca să le conserve.
⇒ Amenințări privind conservarea: Descrierea amenințărilor actuale și potențiale la adresa acelor valori pe care
întreprinderea le va diminua.
⇒ Efect multiplicator: Capacitatea afacerii de a stimula conservarea și impactul comercial dincolo de operațiunile sale
directe – de exemplu implicându-se în relații de tip business-to-business care generează și ele la rândul lor rezultate
benefice pentru conservare.
Rezultatele necesare în ceea ce privește conservarea: Rezultatele care se doresc a fi obținute de respectiva întreprindere.
Oportunitatea întreprinderii ecologice: Descrierea afacerii, inclusiv eventualele drepturi de proprietate de care ar putea
beneficia sau ce ar putea fi necesare.

1
2

Planurile de afaceri detaliate vor fi incluse în Activitatea 5.
La Activitatea 3 Valorile și amenințările legate de conservare sunt prezentate în introducere și nu separat.

ECOSS Activitatea 3: Profilurile întreprinderilor

Pagina 5

Oferta de produse: Gama de eventuale produse comerciale sau servicii ce ar putea fi generate de întreprinderea descrisă,
care ar putea exploata în mod durabil activele de capital natural în cadrul sau în jurul zonei țintite de acțiunile de conservare.
Include analiza aptitudinilor și a infrastructurii disponibile (și necesare în viitor) pentru a dezvolta în mod viabil și a livra acele
produse și a le evidenția de celelalte.
Dinamica pieței: Analiza potențialelor piețe și a dinamicii acestora, inclusiv dimensiunea lor (sfera geografică, atât național
cât și internațional); potențialul financiar al piețelor geografice identificate în prezent și în viitor; tendințele legate de
creșterea/descreșterea caracteristicilor cheie ale pieței existente sau potențial existente pentru produsele identificate;
bariere în calea accesului la piață și a concurenței; și politica de prețuri care descrie unde se generează marja și la ce nivel.
Rezultate și beneficii ale conservării: Analiza potențialului fiecărui produs și oportunitatea de dezvoltare a întreprinderii
pentru a intensifica și a susține serviciile ecosistemelor și valorile biodiversității și a genera rezultate benefice pentru
conservare.
Proprietari, management și structură economică: Prezentarea dinamicii asumării și a gestionării întreprinderii și a
produselor.
Finanțare: Evaluarea cuantumului, a posibilelor surse și a structurii finanțării necesare pentru dezvoltarea produsului și a
întreprinderii.
Riscuri: Analiza riscurilor posibile (și a opțiunilor de diminuare a acestora) care ar fi relevante pentru fiecare produs și
oportunitate asociată de dezvoltare a unei întreprinderi, inclusiv pentru toate aspectele lanțului de aprovizionare și a rutelor
până la piață.
În continuare se descriu următoarele concepte de întreprinderi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fagaras Adventure Services - Servicii de aventură Fagaras
Fagaras Adventure Tours - Ture de aventură Fagaras
Fagaras Wildlife Tours - Fagaras Drumeții în Sălbăticie
Fagaras Conservation Adventures - Fagaras Aventuri și Conservare
Fagaras Wilderness Cabins - Colibe Fagaras în sălbăticie
Fagaras Wilderness Lodge - Pavilion Fagaras în sălbăticie
Fagaras Adventure Challenges - Fagaras te provoacă la aventură
Fagaras Natural Products - Produse naturale Fagaras
Făgăraș Nature Crafts - Fagaras meșteșuguri și natură
Făgăraș Biomass - Biomasa Făgăraș

ECOSS Activitatea 3: Profilurile întreprinderilor
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1. Fagaras Adventure Services - Servicii de aventură Fagaras
Rezultate necesare din perspectiva conservării
Generare venit
conservare

Realizare stimulente
conservare

X

X

Optimizarea durabilității
mediului înconjurător

Diminuarea conversiei
habitatului

Stimularea implicării în
conservare
X

Oportunitatea unei întreprinderi ecologice
Descriere: Fagaras Adventure Services ar oferi experiențe ghidate în sânul naturii și ar închiria echipamente pentru activități
în aer liber în toată regiunea Făgăraș. Întreprinderea ar debloca situația existentă în care regiunea dispune de numeroase
posibilități de cazare, dar puține oferă turiștilor activități în aer liber de calitate. Întreprinderea ar putea oferi aceste
experiențe „în alb” unui proprietar de pensiune interesat (adică ar oferi serviciile ca și când ele ar fi furnizate direct de
pensiune, pentru a ajuta pensiunea să își dezvolte renumele și afacerea). Întreprinderea ar avea sediul la Centrul Carpathia
(cu baze operative suplimentare în împrejurimi și în zona proiectului FCC).
Drepturi de proprietate necesare: Pentru furnizarea produselor (vezi mai jos) este esențial ca întreprinderea Fagaras
Adventure Services să aibă anumite drepturi de proprietate, inclusiv:
• Acces: Permisiunea de a ajunge în cele mai sălbatice zone ale Făgărașilor
• Plasare de produse: Permisiunea de a monta și opera produse de scurtă durată cu impact minim, cum ar fi tabere
intermediare în anumite locații naturale.
Oferta de produse
Întreprinderea s-ar concentra pe produse cum ar fi drumețiile cu ghid, mountain-biking, ghidaje în natură și sălbăticie, caiaccanoe, tabere de noapte cu corturile și cine în aer liber vara, precum și schi de tură și plimbări cu rachetele iarna.
Generatoare de venituri:
• Venitul din comercializarea produselor: Veniturile generate direct de un tur sau o experiență ghidată.
• Închirierea ascunzătorilor pentru observarea sălbăticiei: Venituri din închirierea punctelor de observare a
sălbăticiei (prin Fagaras Wildlife Tours – a se vedea mai jos).
• Închirierea de echipamente: Închirierea de echipamente de trekking și alte echipamente specializate.
Dinamica pieței
Piețe țintă:
• Piața internă din România: Acest sector este în creștere pe măsură ce românii din clasa de mijloc se obișnuiesc mai
mult cu turismul de aventură, în mijlocul naturii.
• Piețele externe interesate de natură: Cele două platforme principale ale întreprinderii ar fi Centrul Carpathia
(turiști ce vin la centru și rezervări online) și turiștii străini cazați în zona Făgărașilor. Principalul interes al acestor
grupuri va fi aventura și produsele specifice sălbăticiei. Ei ar putea adesea să vină cu excursii organizate de operatori
specializați cum ar fi Naturetrek sau Fagaras Adventure Tours (a se vedea mai jos) pe care Fagaras Adventure
Services ar încerca să îi implice în parteneriate comune.
Sectoare țintă:
• Iubitorii de natură și sălbăticie: În primul rând turiști interni, dar și unii străini cu interes mai mare pentru sălbăticie
și botanică.
• Fotografi: Atât profesioniști, cât și amatori care doresc să fotografieze viața sălbatică – mai ales din ascunzători.
• Pasionații de aventură în aer liber: Entuziaști ce doresc să facă mountain-biking, trekking, caiac-canoe etc.
• Familii: Familii care apreciază natura.
În prezent concurența locală este limitată, deoarece în Carpații Meridionali sectorul turismului de aventură în natură
pornește de jos și are o piață comparativ imatură (a se vedea Anexa).
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Preț: Pentru a cataliza și dezvolta acest sector, prețurile inițiale ale produselor – mai ales adresate piețelor interne – trebuie
să fie mici. Se așteaptă ca acestea să crească în timp atât odată cu creșterea cererii, cât și pe măsură ce Munții Făgăraș devin
tot mai cunoscuți ca destinație pentru turismul de aventură în natură. Acest lucru s-ar simți cel mai mult în sectorul
observării sălbăticiei dacă această activitate devine o experiență de înaltă calitate furnizată constant.
Rezultate și beneficii pentru conservare
Generarea de fonduri pentru conservare: Întreprinderea va aplica tuturor produselor comercializate o taxă de conservare
care va finanța direct activitățile de conservare administrate de FCC.
Dezvoltarea de stimulente pentru conservare: Operațiunile vor stimula direct crearea de locuri de muncă la nivel local
(ghizi, personal hotelier, personal pentru întreținerea echipamentelor) și vor consuma servicii locale mai vaste (de ex.
comercianți de produse alimentare și transportatori – valoare de multiplicare). Astfel se va dezvolta înțelegerea locală a
legăturii dintre conservarea naturii și a sălbăticiei și creșterea socio-economică declanșată de sectorul turismului atras de
aceste valori naturale.
Stimularea implicării în conservare: Prin promovarea și oferirea de experiențe ce permit turiștilor (care vor sta la pensiunile
locale, vor mânca la restaurante etc.) accesul la natura și sălbăticia Munților Făgăraș, Fagaras Adventure Services va stimula
implicarea acestor grupuri și participarea lor la inițiative mai ample de conservare dezvoltate de FCC.
Aceste rezultate la rândul lor vor crea utilitate politică, autoritățile locale și regionale beneficiind direct prin creșterea
veniturilor din impozite de pe urma serviciilor turistice, a consumului crescut și a banilor cheltuiți local de turiști, prin
reducerea șomajului și prin îmbunătățirea imaginii politice.
Proprietari, management și structură economică
Proprietar: O întreprindere turistică independentă ce operează în Carpații Meridionali. FCC poate deține anumite elemente
de infrastructură folosite de întreprindere (de ex. ascunzătorile).
Manager: Același cu proprietarul
Structură economică: societate cu răspundere limitată pentru profit
Finanțare
Total necesar de finanțare: €200.000 - €250.000 (Capitaluri proprii suplimentate cu împrumut)
Folosirea finanțării: Platformă de marketing și vânzare, achiziție de echipamente (biciclete, canoe, echipament de drumeții,
tabere de noapte, echipament pentru observarea sălbăticiei).
Risc
Volumul pieței: Acest model se bazează pe disponibilitatea unei baze solide de clienți cazați la unitățile din Făgăraș. Afacerea
trebuie să atragă în special clienți de pe piețele interne, dezvoltând o platformă solidă de marketing și promovare prin
Centrul Carpathia. Parteneriatele business-to-business cu unități de cazare și alți operatori vor reduce și mai mult acest risc
(de ex. Fagaras Adventure Tours).
Caracterul sezonier al produselor: Întreprinderea va trebui să dezvolte și produse de vară, și produse de iarnă pentru a
menține interesul clienților pe tot parcursul anului.
Barieră joasă pentru intrare: Modelul de afacere este ușor de replicat, dar Fagaras Adventure Services își poate asuma o
cotă majoră de piață asigurându-și relații exclusive marcante cu Centrul Carpathia și cu unitățile locale de cazare.
Concluzie
Fagaras Adventure Services prezintă o oportunitate clară de a demonstra beneficiile socio-economice ale turismului de
sălbăticie la nivel local și regional. Per total sprijinul major pentru această afacere vine din faptul că ea reprezintă o serie de
ECOSS Activitatea 3: Profilurile întreprinderilor
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dinamici emergente pozitive – industria turismului în natură în creștere, dezvoltarea acestui turism într-un context natural
relevant în regiunea Făgăraș, schimbarea pozitivă as percepțiilor comunității despre turismul în natură și ocazia întreprinderii
de a promova și finanța obiectivele de conservare ale FCC.

2. Fagaras Adventure Tours - Ture de aventură Fagaras
Rezultate necesare din perspectiva conservării
Generare venit
conservare

Realizare stimulente
conservare

X

X

Optimizarea durabilității
mediului înconjurător

Diminuarea conversiei
habitatului

Stimularea implicării în
conservare
X

Oportunitatea unei întreprinderi ecologice
Descriere: Un turoperator specializat în aventură axat pe piața internațională de turism de aventură în creștere, ce oferă
activități turistice/ aventuri personalizate pentru grupuri mici în regiunea Făgăraș. Tot cu sediul la Centrul Carpathia,
conceptul este inspirat de reușitele înregistrate în alte părți ale Europei (de ex. Wilderness Scotland –
www.wildernessscotland.com). Întreprinderea va funcționa în „grup” cu întreprinderi locale terțe, inclusiv Fagaras
Wilderness Lodge (a se vedea mai jos) și unități de cazare de bună calitate atent selecționate. Va achiziționa servicii și
echipamente de la Fagaras Adventure Services în cazul itinerariilor pentru grupuri mai mari și companii.
Drepturi de proprietate necesare: Nu sunt necesare drepturi directe de proprietate altele decât spațiul de birouri de la
Centrul Carpathia. Întreprinderile ce organizează tururi și experiențe în natură în numele Fagaras Adventure Tours vor avea
nevoie de drepturi sigure de proprietate.
Oferta de produse
Fagaras Adventure Tours va oferi produse axate pe viața sălbatică și activități generice în sânul naturii cum ar fi plimbările,
turele cu bicicleta, caiac-canoe vara și plimbările cu rachetele și schi fond iarna.
Generatoare de venituri:
⇒ Vânzări directe: Vânzările directe de tururi oferite de întreprindere prin platforma web și Centrul Carpathia.
⇒ Vânzări indirecte de produse: Un procent sau o taxă fixă din rezervările făcute prin alte platforme turistice ce oferă
experiențe în natură și în sălbăticie.
Dinamica pieței
Piețe țintă: Fagaras Adventure Tours își va promova produsele în principal în piețele turistice internaționale, inclusiv:
⇒ Turismul eco și de aventură: Inclusiv piețe specializate cum ar fi caiac-canoe, mountain biking și echitație.
⇒ Turiști în căutare de recreere: Turiști relaxați inspirați de peisaj, de viața sălbatică și de atracțiile culturale ale
Făgărașilor (de ex. familii, grupuri de prieteni și turiști pasionați de aventură).
⇒ Companii: Firmele și organizațiile interesate de locații pentru reuniuni de management / team building având ca
temă natura.
„Valoarea adăugată” a întreprinderii va fi aceea de a stabili și menține o gamă variată de parteneriate comerciale importante
care altfel ar fi dificil de realizat pentru întreprinderile locale, de exemplu:
•
•

Turoperatori internaționali specializați în sălbăticie/natură: Parteneriate nu doar cu toți turoperatorii importanți
specializați în sălbăticie și natură din Europa, ci și cu cât mai mulți operatori non-europeni.
Organizații, cluburi și întreprinderi de conservare: Legături cu cât mai multe cluburi naturiste, organizații de
conservare și alte instituții ce susțin viața sălbatică pentru a oferi aranjamente preferențiale membrilor acestora.
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Rezultate și beneficii pentru conservare
Generarea de fonduri pentru conservare: Întreprinderea va aplica o taxă de conservare tuturor pachetelor de concedii
vândute, care va finanța direct activitățile de conservare gestionate de FCC.
Dezvoltarea de stimulente pentru conservare: Operațiunile vor stimula direct crearea de locuri de muncă la nivel local
(ghizi, personal hotelier, personal pentru întreținerea echipamentelor) și vor consuma servicii locale mai vaste (de ex.
comercianți de produse alimentare și transportatori – valoare de multiplicare). Astfel se va dezvolta înțelegerea locală a
legăturii dintre conservarea naturii și a sălbăticiei și creșterea socio-economică declanșată de sectorul turismului atras de
aceste valori naturale.
Stimularea implicării în conservare: Întreprinderea va promova natura și sălbăticia Munților Făgăraș pe piețele
internaționale ce aduc turiști în regiune. Firmele locale vor beneficia și se vor implica în activitățile acestor grupuri care vor fi
ele însele expuse la activitățile de conservare desfășurate de FCC.
Aceste rezultate la rândul lor vor crea utilitate politică, autoritățile locale și regionale beneficiind direct prin creșterea
veniturilor din impozite de pe urma serviciilor turistice, a consumului crescut și a banilor cheltuiți local de turiști, prin
reducerea șomajului și prin îmbunătățirea imaginii politice.
Proprietari, management și structură economică
⇒ Proprietar: Întreprinderea poate funcționa fie ca filială directă a Centrului Carpathia, fie ca un alt antreprenor local
sau chiar o filială locală a unui turoperator European specializat în turismul în natură.
⇒ Management: Se va împărți în nivelul central (ce va funcționa din Centrul Carpathia) responsabil pentru toate
strategiile companiei, administrație, promoții și rezervări și nivel local responsabil de gestionarea experiențelor
clientului „la fața locului”.
Finanțare
Necesar total de finanțare: €150.000 - €200.000 (capitaluri proprii)
Folosirea finanțării: Crearea unei platforme de comercializare, a unui birou central, implementarea strategiei promoționale.
Risc
Concurență: Acest sector devine tot mai „înghesuit” de concurenții ce oferă produse similare, dar mai bine recunoscute
celor din Făgăraș, localizați în alte părți ale Europei. Va fi esențial ca întreprinderea să fie competitivă în ceea ce privește
prețurile, experiența clienților și serviciile pentru clienți.
Calitatea operatorului local: Experiențele vor fi găzduite și ghidate de localnici cât se poate de mult și, așadar, reputația și
potențialul economic al Fagaras Adventure Tours va depinde de dezvoltarea aptitudinilor locale.
Concluzie
Fagaras Adventure Tours reprezintă o oportunitate evidentă de a implica și atrage în Făgăraș o piață internațională existentă,
bine stabilită. Cultivând parteneriatele locale, întreprinderea poate aduce în regiune o dimensiune și o experiență care nu
există încă în România. Astfel, calitatea generală a sectorului turistic local bazat pe natură va crește, va apărea dimensiunea
utilității politice și se va susține dinamica de bază, de conservare a regiunii. În sfârșit, întreprinderile cum este Fagaras
Adventure Tours vor crea o bază solidă pentru dezvoltarea la scară mai largă a inițiativelor de conservare în Făgăraș prin
implicarea directă a consumatorilor în activitățile de conservare într-o abordare colectivă. Rezultatul net va genera un
impact durabil și de însemnătate asupra conservării – atât promovând Făgărașii ca destinație, cât și susținând activ cadrul
natural.
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3. Fagaras Wildlife Tours – Fagaras Drumeții în Sălbăticie
Rezultate necesare din perspectiva conservării
Generare venit
conservare

Realizare stimulente
conservare

X

X

Optimizarea durabilității
mediului înconjurător

Diminuarea conversiei
habitatului

Stimularea implicării în
conservare
X

Oportunitatea unei întreprinderi ecologice
Descriere: Fagaras Wildlife Tours se va adresa pieței internaționale în creștere a turismului în sălbăticie și va oferi produse
specializate de observare a vieții sălbatice atât în plimbare, cât și din ascunzători.
Turismul axat pe sălbăticie și natură este sectorul cu cea mai rapidă creștere pe piața turistică globală. Se estimează că piața
europeană a turismului în natură crește de șase ori mai repede decât piața turismului per total. În acest sens, Fagaras
Adventure Services și-ar putea dezvolta o poziție de piață bazată pe buna cunoaștere locală a dinamicii și comportamentului
animalelor sălbatice și pe drepturi exclusive de acces în zonele relevante. Aceste două abilități reprezintă bariere
semnificative pentru intrarea pe piață a altor concurenți.
Drepturi de proprietate necesare: Pentru a construi și opera ascunzători sunt necesare următoarele drepturi de proprietate:
• Acces: Permisiunea de a acces anumite zone naturale din Munții Făgăraș.
• Plasare de produse: Permisiunea de a construi și opera ascunzători în anumite locații (pentru o experiență
veritabilă a vieții în sălbăticie, aceste zone trebuie să aibă restricții în ceea ce privește drepturile de a practica
vânătoarea, silvicultura și agricultura).
Oferta de produse
Fagaras Wildlife Tours va administra o rețea de ascunzători în asociere cu FCC. Tot cu sediul la Centrul Carpathia,
întreprinderea va genera venituri pentru conservare, va crea locuri de muncă la nivel local și va sprijini alte afaceri (de ex.
unități de cazare), promovând conservarea în regiune.
Ascunzătorile pentru observarea animalelor sălbatice sunt produse comune în regiunile de conservare a naturii din întreaga
lume și se folosesc pentru a ajuta la urmărirea și fotografierea animalelor sălbatice. Ele oferă atât profesioniștilor, cât și
amatorilor ocazia de a avea acces și a urmări animalele sălbatice de aproape, într-un mediu sigur și netulburat. În condiții de
poziționare corectă într-un cadru natural relevat, populație stabilă a animalelor sălbatice, marketing eficient și administrare
corectă, ascunzătorile sunt un mijloc de generare a unor venituri semnificative pentru afacerile locale, regiunile de
conservare și municipalități.
Ascunzătorile sunt un serviciu bazat pe natură pe care vizitatorii nu îl pot întreprinde singuri. De aceea ele sunt un
instrument atractiv pentru a genera venituri oferind acces privilegiat, contra cost, la natură și viața sălbatică.
Caracteristicile de bază ale unor ascunzători reușite sunt:
•
•

Sunt construite folosind materiale, designuri, stiluri și calități diferite pentru a reacționa la mediul înconjurător și a
se pierde în cadrul natural.
Funcționalitatea lor principală asigură un mediu liniștit pentru urmărirea animalelor sălbatice într-o manieră sigură
și controlată.

Generatoare de venituri:
• Venit direct de la clienți: Atât utilizatorii amatori cât și cei profesioniști ai acestor ascunzători plătesc o taxă pentru
a le folosi.
• Parteneriate: Unii parteneri, de ex. Fagaras Adventure Services pot rezerva intervale de timp în ascunzători pe care
să le vândă apoi bazei lor de clienți.
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•

Venit indirect: Utilizatorii ascunzătorilor stau adesea la pensiunile sau unitățile de cazare din apropierea acestora și
folosesc și alte servicii turistice asociate cu experiența lor, de ex. ghizi locali, echipamente închiriate, produse locale
și restaurante locale.

Dinamica pieții
Piețe țintă: Întreprinderea se adresează atât celor care iubesc sălbăticia, cât și unor piețe mai specializate, cum ar fi
fotografii de animale sălbatice. Ascunzătorile pentru urmărirea animalelor sălbatice adaugă valoare mediului de afaceri,
atrăgând o gamă vastă de consumatori. Aceștia se pot împărți după cum urmează în funcție de animalele sălbatice existente,
locație și tip de ascunzătoare:
• Turistul pasionat de natură în general: 5-15 € per persoană per sesiune/pachet concediu;
• Fotograful amator: 15-50 € per persoană per sesiune / pachet concediu;
• Fotograful profesionist: 50-250€ per persoană per sesiune;
• Închirierea de fotografi profesioniști: în anumite momente din an 250-2.000 € per săptămână;
• Activitate turistică personalizată: 250-500€ per ascunzătoare per sesiune/ pachet concediu;
Pornind de aici, cele mai bune ascunzători din Europa generează între 200-3.000€ per săptămână în sezonul principal de
urmărire a animalelor sălbatice.
Rezultate și beneficii pentru conservare
Generarea de fonduri pentru conservare: Prin activitățile sale, întreprinderea va genera fonduri pentru conservare (din
taxele de conservare aplicate tuturor produselor și experiențelor din ascunzători), va genera surse de venituri pentru
întreprinzătorii locali care furnizează bunuri și servicii turiștilor ce folosesc ascunzătorile – susținând economiile locale și
crearea directă și indirectă de locuri de muncă (ghizi, prestatori de servicii terți), va susține alte afaceri locale (de ex.
furnizorii de servicii alimentare și transportatorii – valoare de multiplicare) și va promova conservarea în regiune
(intensificând înțelegerea locală cu privire la beneficiile generate de turismul în sălbăticie și natură).
Dezvoltarea de stimulente pentru conservare: Operațiunile vor stimula direct crearea de locuri de muncă la nivel local
(ghizi, personal hotelier, personal pentru întreținerea echipamentelor) și vor consuma servicii locale mai vaste (de ex.
comercianți de produse alimentare și transportatori – valoare de multiplicare). Astfel se va dezvolta înțelegerea locală a
legăturii dintre conservarea naturii și a sălbăticiei și creșterea socio-economică declanșată de sectorul turismului atras de
aceste valori naturale.
Stimularea implicării în conservare: Ascunzătorile pentru urmărirea animalelor sălbatice sunt un element valoros pentru
dezvoltarea profilului Făgărașilor și a Carpaților Meridionali ca destinație turistică de top în Europa și contribuie la facilitarea
regenerării acestei regiuni ca nod turistic european principal pentru turismul în natură.
Aceste rezultate la rândul lor vor crea utilitate politică, autoritățile locale și regionale beneficiind direct prin creșterea
veniturilor din impozite de pe urma serviciilor turistice, a consumului crescut și a banilor cheltuiți local de turiști, prin
reducerea șomajului și prin îmbunătățirea imaginii politice.
Proprietari, management și structură economică
Proprietari: FCC va fi proprietarul ascunzătorilor și va controla accesul la ele. Fagaras Wildlife Tours poate fi o companie
privată locală sau o filială a FCC sau a Centrului Carpathia, iar toate activitățile de marketing și de promovare a companiei se
vor face prin intermediul acestei platforme.
Management: Fagaras Wildlife Tours va fi administrată de localnici care cunosc bine regiunea, viața sălbatică din zonă și știu
să ofere ghidaje în natură.
Finanțare
Total necesar de finanțare: 50.000 € - 100.000€ (împrumut de la FCC, Centrul Carpathia sau capitalul propriu al operatorului)
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Folosirea finanțării: Echipament, închiriere spațiu birou și strategie de vânzare.
Risc
Risc consumatori: Deși există un flux solid de pasionați de viața sălbatică ce ajung în Făgăraș, succesul acestor ascunzători va
fi dat de eficiența cu care Fagaras Wildlife Tours le va promova și le va administra. Pentru a neutraliza riscul cererii
insuficiente, compania se va folosi de platforma promoțională a Centrului Carpathia și de furnizorii de servicii turistice mai
extinse, cum ar fi Fagaras Adventure Services și Fagaras Adventure Tours.
Caracter sezonier: S-a observat că primăvara și toamna rămân cele mai bune sezoane pentru monitorizarea vieții sălbatice
din Făgăraș. Astfel apare riscul potențial ca aceste ascunzători să beneficieze de un sezon scurt de funcționare. Prin urmare
calculele financiare trebuie să se bazeze de exemplu pe un sezon de funcționare de 120 de zile pe an cu 30-50% rată de
ocupare a capacității disponibile.
Prezența animalelor sălbatice: Unele zone ale Munților Făgăraș sunt deja renumite pentru întâlnirile sigure cu animale
sălbatice, deci deși nu se poate garanta că turiștii vor vedea animale sălbatice, în sezonul potrivit șansele ca acest lucru să se
întâmple sunt mari. Locațiile identificate pentru ascunzători trebuie să dea înspre o potecă folosită de animale sau către o
apă despre care se știe că e vizitată regulat de animalele sălbatice.
Concluzie
Ascunzătorile pentru urmărirea animalelor sălbatice din Munții Făgăraș reprezintă o oportunitate clară de a demonstra
această valoare și de a ilustra beneficiile socio-economice ale turismului în sălbăticie la scară locală și regională. Per total, un
beneficiu major al acestei întreprinderi este că ea reprezintă o investiție într-o serie de dinamici emergente pozitive –
industria în creștere a turismului în natură, dezvoltarea acestui turism într-un context natural relevant în regiunea Făgăraș,
transformarea pozitivă a percepțiilor comunității despre turismul în natură și promovarea unei afaceri ce are potențialul de a
susține obiectivul mai amplu al FCC.

4. Fagaras Conservation Adventures – Fagaras Aventuri și Conservare
Rezultate necesare din perspectiva conservării
Generare venit
conservare
Generate conservation
finance

Realizare stimulente
conservare
Build Conservation
Incentives

X

X

Optimizarea durabilității
mediului înconjurător
Optimize Environmental
Sustainability

Diminuarea conversiei
habitatului
Mitigate Habitat
Conversion

Stimularea implicării în
conservare
Stimulate Conservation
Engagement
X

Oportunitatea unei întreprinderi ecologice
Descriere: Această întreprindere se va clădi pe baza pieței vaste, în creștere, a experiențelor de călătorie educaționale
asociate cu natura, axate pe școli din străinătate, elevi, grupuri de tineri (de ex. cercetași), cluburi și asociații. Există multe
Worldwide
Experience
companii
specializate,
de
ex.
World
Challenge
(www.world-challenge.co.uk),
(www.worldwideexperience.com).
Drepturi de proprietate necesare: Pentru livrarea produselor dezvoltate (a se vedea mai jos), va fi esențial ca întreprinderea
Fagaras Conservation Services să asigure drepturi de proprietate, inclusiv:
• Acces: Permisiunea de a ajunge în anumite zone din Munții Făgăraș.
• Plasare de produse: Permisiunea de a dezvolta și opera produse de o noapte cu impact minim, cum ar fi locuri de
campare în anumite locații naturale.
• Traversare: Drepturile de a traversa zone naturale împreună cu grupurile de copii.
Oferta de produse
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Această întreprindere va avea și ea sediul la Centrul Carpathia și va oferi produse care să implice grupurile în activitățile de
conservare, cum ar fi observarea animalelor sălbatice, curățarea potecilor și aptitudini generale de trai în aer liber/natură.
Elevii vor descoperi și înțelege sălbăticia și viața sălbatică din regiune și își vor împărtăși cunoștințele cu școli din Europa
conectate la Centrul Carpathia prin sesiuni educative interactive pe internet. Alte produse turistice adresate acestui sector ar
putea fi:
• Observarea animalelor sălbatice – cu asistență din partea Fagaras Adventure Services și Fagaras Wildlife Tours
• Observarea păsărilor
• Urletul lupilor
• Detectarea și monitorizarea animalelor sălbatice și identificarea vânatului
• Abilități de supraviețuire în natură, inclusiv găsirea hranei
• Observarea stelelor / Astronomie
• Construcția de ascunzători pentru urmărirea animalelor sălbatice
• Echitație / ciclism / caiac-canoe
• Excursii axate pe botanică
Generatoare de venituri:
• Taxele de rezervare: Rezervări / înscrieri directe pentru produs fie direct de la școli sau indirect printr-un
parteneriat comun cu o organizație cum ar fi Worldwide Experience.
• Venit din produse proprii: Închiriere de echipamente (corturi de grup etc.) sau rezervarea facilităților
deținute/operate de întreprindere sau de alți operatori turistici din Făgăraș.
Dinamica pieței
Piețe țintă: Genul acesta de turism devine tot mai atrăgător pentru numeroase școli din întreaga lume dornice să ofere
elevilor ocazia de a descoperi o altă cultură / un alt mediu natural și de a-și lărgi experiența educațională. De asemenea,
numeroase universități din toată lumea oferă o formă sau alta de program de „studii în străinătate”. Există și un număr tot
mai mare de companii de „volunturism” care elaborează și vând experiențe comerciale legate de conservarea naturii și
educația ecologică.
Rezultate și beneficii pentru conservare
Generarea de fonduri pentru conservare: Mai mult decât aproape oricare alt sector turistic, genul acesta de întreprindere
are potențialul de a atrage consumatorii în moduri care le angajează cu adevărat interesul și implicarea pe termen lung în
problematica conservării. Prin activitățile sale, întreprinderea va genera fonduri pentru conservare (redevențe sau taxe de
conservare colectate pentru toate produsele create), va crea locuri de muncă pentru localnici (ghizi, prestatori terți de
servicii), va susține ale întreprinderi locale (de ex. unități de alimentație publică și transportatorii – valoare de multiplicare) și
va promova conservarea în regiune (ajutând comunitatea locală să înțeleagă beneficiile generate de turismul bazat pe natură
și pe sălbăticie).
Dezvoltarea de stimulente pentru conservare: Operațiunile vor stimula crearea directă de locuri de muncă pentru localnici
(ghizi, personal hotelier, personal de întreținere) și va consuma servicii mai extinse ale întreprinderilor locale (de ex. unități
de alimentație publică și transportatori - valoare de multiplicare). Astfel, localnicii vor conștientiza legătura dintre
conservarea naturii și a animalelor sălbatice și creșterea socio-economică susținută de sectoarele turistice atrase de aceste
valori naturale.
Stimularea implicării în conservare: Prin promovarea și oferirea de experiențe ce conferă școlilor, universităților și
grupurilor interesate (care se vor caza local, vor mânca la restaurante etc.) acces la natura și la sălbăticia Munților Făgăraș,
Fagaras Conservation Adventures va stimula colaborarea acestor grupuri cu inițiativele mai ample de conservare dezvoltate
de FCC.
Aceste rezultate la rândul lor vor crea utilitate politică, autoritățile locale și regionale beneficiind direct prin creșterea
veniturilor din impozite de pe urma serviciilor turistice, a consumului crescut și a banilor cheltuiți local de turiști, prin
reducerea șomajului și prin îmbunătățirea imaginii politice.
Proprietari, management și structură economică
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Proprietari: Fagaras Conservation Adventures poate fi ea cea care deține întreprinderea printr-o filială din cadrul Centrului
Carpathia sau o altă întreprindere turistică locală și ar putea fi finanțată de FCC.
Management: Managementul întreprinderii ar putea fi structurat printr-o întreprindere comună fie împreună cu Fagaras
Wildlife Tours, fie printr-un operator pan-european existent, cum ar fi World Challenge sau Worldwide Experience.
Finanțare
Necesar total de finanțare: €200.000 - €250.000 (împrumut de la Centrul Carpathia sau capitaluri proprii ale operatorului)
Folosirea finanțării: Achiziția de echipamente inclusiv corturi pentru grupuri, platformă de vânzare și promovare, buget
pentru deplasări

Risc
Risc concurență: Barierele la accesarea acestui sector sunt destul de multe, iar operatorii existenți ocupă o cotă de piață
semnificativă. Dar România reprezintă o piață nouă unde costurile de operare și deci prețurile produselor sunt în mod
obișnuit mai mici, ceea ce duce la îmbunătățirea concurenței.
Caracter sezonier: Aceste produse se achiziționează în mod normal în perioadele de concediu, deci sezonul operațional e
limitat. Proprietarul ar trebui să încerce să își diversifice oferta de produse și să recurgă la alte baze de clienți în afara acestei
perioade.
Prezența animalelor sălbatice: Unele zone ale Munților Făgăraș sunt deja renumite pentru întâlnirile sigure cu animale
sălbatice, deci deși nu se pot oferi garanții, în sezonul potrivit șansele sunt mari. Cu toate acestea, prezența unor grupuri
mari poate face dificilă observarea animalelor sălbatice.
Concluzie
Fagaras Conservation Adventures se adresează unei piețe de nișă care, în contexte Europene similare, asigură o sursă solidă
de clienți ce revin anual. Prin urmare, are posibilitatea de a dezvolta relații de durată cu școlile și alte grupuri de clienți
echivalente și de a se folosi de impactul pozitiv pe care îl pot genera aceste facilități, de exemplu programe de schimb.
Căutând să dezvolte parteneriate între școlile internaționale și școlile din România, această întreprindere va fi responsabilă și
pentru educarea și atragerea viitoarelor piețe de turiști în ceea ce privește dinamica de conservare relevantă pentru Munții
Făgăraș.

5. Fagaras Wilderness Cabins - Colibe Fagaras în sălbăticie
Rezultate necesare din perspectiva conservării
Generare venit
conservare

Realizare stimulente
conservare

X

X

Optimizarea durabilității
mediului înconjurător

Diminuarea conversiei
habitatului

Stimularea implicării în
conservare
X

Oportunitatea unei întreprinderi ecologice
Descriere: Există o cerere tot mai mare din partea locuitorilor orașelor și ai zonelor urbane din Europa care doresc să trăiască
experiența „întoarcerii” la natură. Fagaras Wilderness Cabins s-ar concentra pe transformarea unei rețele de stâne și
hambare tradiționale în unități de cazare dedicate pieței internaționale /europene de turiști familiști pasionați de natură,
pentru a:
• Crea un mediu în care familiile să poată împărtăși experiențe într-un cadru natural și cultural spectaculos;
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Oferi un design confortabil și autentic dedicat familiilor (spațiu mare de luat masa afară și zone de gătit la foc
deschis, priveliști superbe, dormitoare amenajate pentru 4-8 persoane).
Proprietățile vor fi gestionate în asociație cu Centrul Carpathia și vor fi deservite de ghizi foarte specializați și furnizori locali
de produse alimentare.
•

Drepturi de proprietate necesare: Pentru a construi colibele va fi important să se asigure următoarele drepturi de
proprietate:
• Regimul de proprietate: fie prin cumpărarea, fie prin închirierea pe termen lung (+25 ani) a parcelelor de pământ și
a stânelor
• Acces: Permisiunea de a accesa și a traversa anumite zone naturale, inclusiv cele asigurate de FCC
• Alte utilizări: Colibele trebuie construite doar în zone ferite de amenințări la adresa animalelor sălbatice și a
turiștilor, cum ar fi vânatul sau exploatările forestiere intensive.
• Divertisment: Drepturi cum ar fi permisele de pescuit.
Oferta de produse
Caracteristicile tipice are proprietăților convertite vor include:
• Poziționarea în zone de o frumusețe naturală desăvârșită și cu o biodiversitate ieșită din comun;
• Amplasarea fie în mijlocul, fie imediat lângă o zonă naturală spectaculoasă (în mod ideal, protejată);
• Accent puternic pe luxul simplu – așternuturi și finisaje călduroase, comode și cu gust, mâncare și vin local de cea
mai bună calitate, priveliști de vis;
• Asistență parțială: ghizi bine instruiți specialiști ai animalelor sălbatice / naturaliști cu excelente cunoștințe despre
zonă, ecologie, istorie și cultură;
• Accent pe activitățile legate de sălbăticie și natură – observarea animalelor sălbatice din ascunzători creative și
urmărirea acestora pe jos, plimbări pe jos sau cu bicicleta, călărie, înot în râuri repezi (oportunitate de parteneriat
cu Fagaras Adventure Services);
• Operațiune asociată de instalare a unor tabere mobile pentru acces la restul regiunii și încurajarea varietății și a
sejururilor prelungite în zona Făgărașilor;
• Opțiunea serviciilor complete: accent pe produsele locale de înaltă calitate cu oportunitatea de a încerca „preparate
sălbatice”.
Generatoare de venit:
1. Aprecierea capitalului: Pe baza relațiilor și a legăturii dintre sălbăticie / valori naturale și valorile ce țin de pământ și
proprietate, se va înregistra o creștere a capitalului prin vânzarea colibelor la o valoare mai mare decât cea de
achiziție.
2. Generare de venituri: Venitul va fi generat prin:
• Închirieri: Proprietățile se vor închiria pe termen scurt (week-end – jumătăți de săptămână) clienților din rândul
familiilor, turoperatorilor și companiilor;
• Leasing: Închirierea în leasing a proprietăților pe termen mai lung (timeshare sau sezonier).
Dinamica pieței:
Piețe țintă: Peisajele naturale devin o resursă finită în numeroase zone ale Europei, ceea ce le face să fie foarte căutate,
adesea de cei mai înstrăinați de ele. Dar în alte părți ale lumii, peisajele rurale sunt apreciate ca fiind bunuri foarte valoroase
atât inerent prin atributele lor naturale, cât și datorită rentabilității lor economice. Această valoare este determinată de o
serie de factori, inclusiv:
• Sentimentul față de zonele naturale: Există o cerere în creștere, tot mai extinsă, mai ales din partea celor ce
locuiesc la oraș, de a trăi „întoarcerea” la natură. Atracția traiului deconectat cumva de la aglomerația vieții
citadine este un concept captivant care îi face pe mulți să își dorească experiența cadrelor naturale și să
investească tot mai mult în acestea – familii, cupluri tinere etc. Sentimentul se reflectă și în creșterea
accentuată a segmentelor turistice ce deservesc această piață – de exemplu Sawdays
(http://www.sawdays.co.uk/)
• Valorile terenurilor: Piețele imobiliare acordă o valoare inerentă atributelor naturale ale terenurilor și
proprietății. Această valoare se bazează pe recunoașterea de către consumatori a beneficiilor pe care le oferă
natura vieții și sănătății noastre în general. Pe anumite piețe, această conștientizare crește prețurile
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proprietăților și ale terenurilor, așa cum se întâmplă în Alpi și în centrul Italiei. Estimările necondiționate relevă
creșteri semnificative de aproximativ 23,1% pentru proprietățile din interiorul ariilor de conservare desemnate
și de circa 16,5% pentru ariile ce urmează a fi desemnate arii protejate. Cele mai severe estimări condiționate
relevă și ele o creștere a prețurilor proprietăților din ariile de conservare desemnate de circa 8,5-9,5%
(comparativ cu cele din afara ariei de conservare desemnate).
Prețuri: Fagaras Wilderness Cabins se va axa pe luxul accesibil – calitate deosebită, la preț accesibil – probabil undeva la 100150€ per persoană per noapte, în funcție de celelalte detalii ale planului de afaceri;
• Accept pe grad ridicat de ocupare și managementul atent al marjei brute, motivat de:
o Management eficient – cifre scăzute sau personal înalt calificat asistat de angajați sezonieri;
o Maximizarea raportului venituri - CAPEX (alegere atentă a materialelor de construcție, sistemelor de
energie și finisajelor)
o Încurajarea folosirii exclusive / perioadelor prestabilite de disponibilitate pentru grupuri de interes special
o Accent pe marketing agresiv, inclusiv prin Centrul Carpathia
Rezultate și beneficii pentru conservare
Generarea de fonduri pentru conservare: Fagaras Wilderness Cabins ar genera venituri ce se pot folosi pentru a susține
activitățile de conservare ale FCC (de ex. prin taxele de conservare percepute de la turiști), a promova regiunea Făgărașului,
a atrage turiști în regiune și, deci, a aduce beneficii pentru alte întreprinderi ecologice și a susține „grupul” de întreprinderi
din jurul Centrului Carpathia.
Dezvoltarea de stimulente pentru conservare: Utilizatorii colibelor vor stimula crearea directă de locuri de muncă pentru
localnici (ghizi, personal hotelier, personal de întreținere) și vor consuma alte servicii locale mai extinse (de ex. unități de
alimentație publică și transportatori – valoare de multiplicare). Astfel, localnicii vor conștientiza legătura dintre conservarea
naturii și a animalelor sălbatice și creșterea socio-economică susținută de oaspeții ce folosesc colibele și sunt atrași de aceste
valori naturale.
Stimularea implicării în conservare: Atrăgând și cazând o gamă largă de grupuri de utilizatori cu acces direct la natura și
sălbăticia Făgărașilor, colibele vor stimula cooperarea acestor grupuri cu inițiativele mai vaste de conservare dezvoltate de
FCC.
Aceste rezultate la rândul lor vor crea utilitate politică, autoritățile locale și regionale beneficiind direct prin creșterea
veniturilor din impozite de pe urma serviciilor turistice, a consumului crescut și a banilor cheltuiți local de turiști, prin
reducerea șomajului și prin îmbunătățirea imaginii politice.
Proprietari, management și structură economică
Proprietar: Un holding, eventual în întreprindere comună cu Centrul Carpathia, FCC și proprietarii locali ai imobilelor.
Management: Întreprinderi comune în franciză cu partener operator local sau internațional.
Finanțare
Necesar total de finanțare: €1.500.000 - €2.000.000 (capitaluri proprii și împrumuturi – susținute cu subvenții pentru
dezvoltare rurală)
Utilizarea finanțării: Achiziția de proprietăți, renovări, finisaje, structurarea întreprinderii
Risc
CAPEX ridicate: Costurile de capital necesare pentru construirea colibelor vor fi mari și, așadar, întreprinderea va trebui să
atragă interesul printr-o serie de platforme de marketing. Atunci când este posibil, ar trebui să se caute clienți care pot
rezerva toate colibele cu regularitate.
Caracterul sezonier al produsului: Întreprinderea va trebui să dezvolte parteneriate cu operatorii turistici locali ce oferă
produse de vară și de iarnă pentru a păstra interesul clienților pe tot parcursul anului.
ECOSS Activitatea 3: Profilurile întreprinderilor
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Bariere minime la intrare: În funcție de disponibilitatea fondurilor și de găsirea unei locații adecvate, acest model de afacere
este ușor de replicat. FCC poate ocupa o cotă de piață majoră asigurând locații exclusive, remarcabile pentru aceste colibe și
încheind aranjamente cu prestatorii de servicii locali.

6. Fagaras Wilderness Lodge – Pavilion Fagaras în sălbăticie
Rezultate necesare din perspectiva conservării
Generare venit
conservare

Realizare stimulente
conservare

X

X

Optimizarea durabilității
mediului înconjurător

Diminuarea conversiei
habitatului

Stimularea implicării în
conservare
X

Oportunitatea unei întreprinderi ecologice
Descriere: Regiunea Făgăraș este una dintre cele mai atrăgătoare din Europa datorită potențialului său de a dezvolta un
produs de tip „safari în sălbăticie” bazat pe modelul african (vezi de pildă www.sararacamp.com), dar adaptat contextului
natural european. Această întreprindere își va avea baza în jurul unui pavilion de calitate cu focus pe natură și construit în
parteneriat cu un operator competent și experimentat.
Drepturi de proprietate necesare: Pentru a construi pavilionul, va fi important să se asigure drepturile de proprietate,
inclusiv:
• Regimul de proprietate: fie prin cumpărarea, fie prin închirierea pe termen lung (+25 ani) a parcelei / construcției
existente unde se va amenaja pavilionul
• Acces: Permisiunea de a accesa anumite zone naturale asigurate de FCC
• Alte utilizări: Pavilionul trebuie amenajat într-o zonă ferită de amenințări la adresa animalelor sălbatice și a
turiștilor, cum ar fi vânatul sau exploatările forestiere intensive.
• Divertisment: Drepturi cum ar fi permisele de pescuit.
Oferta de produse
Fagaras Wilderness Lodge va fi un pavilion ecologic, cu impact minim asupra mediului înconjurător. Se va pune mult accentul
pe luxul simplu – așternuturi și finisaje călduroase, confortabile și cu gust, mâncare și vin local de cea mai bună calitate,
priveliști de vis. Pavilionul va avea asistență completă și va putea oferi ghizi bine pregătiți specializați în animale sălbatice sau
în natură, cu excelente cunoștințe despre zonă, ecologie, istorie și cultură. Pavilionul va pune accentul mai ales pe activitățile
în sălbăticie / în natură – observarea animalelor sălbatice din ascunzători creative și urmărirea acestora pe jos (cu acces
atent în autovehicule 4x4), plimbări, ture cu bicicleta și călărie. Va avea o capacitate de 16-24 persoane.
Generatoare de venit:
1.
2.

Aprecierea capitalului: Pe baza relațiilor și a legăturii dintre sălbăticie / valori naturale și valorile ce țin de pământ și
proprietate, în timp se va înregistra o creștere a capitalului care va facilita viitoarele investiții și o eventuală vânzare
în viitor.
Generare de venituri: Venitul va fi generat prin:
• Închirieri: Pavilionul se va închiria per persoană / per cuplu per noapte și exclusiv pe termen scurt – grupuri cu
familii, turoperatori și companii;
• Leasing: Închirierea în leasing a pavilionului pe termen mai lung (sezonier) ar putea deveni și ea o opțiune.

Dinamica pieței
Piețe țintă:
• Iubitorii sălbăticiei: Cei cu cunoștințe aprofundate despre specii ce călătoresc tocmai pentru a vedea anumite specii
(lup, urs, râs) în habitatul lor natural;
ECOSS Activitatea 3: Profilurile întreprinderilor
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•
•
•
•
•

Fotografi: Atât fotografi profesioniști, cât și amatori ce doresc să fotografieze animalele sălbatice și natura;
Grupuri speciale de interes cu pachete turistice: Operatori cum ar fi Fagaras Wildlife Tours, Naturetrek etc.;
Familii: Familii care apreciază natura în general și cărora le plac vacanțele în natură;
Pasionații de călărie / ciclism: Doresc să exploreze zona, natura și sălbăticia – ținta o reprezintă operatorii de
grupuri din acest sector.
Companii / team building: Operatorii de grupuri specializați în pachete de reuniuni în natură ce se adresează
acestei piețe.

Preț: Pavilionul va avea tinde spre prețuri de peste 250€ per cuplu per noapte, oferind confort, servicii și mese de cea mai
bună calitate combinate cu ghidaje specializate și experiențe în natură / sălbăticie. Compania va genera fonduri pentru
conservare, va crea locuri de muncă pentru localnici și va promova conservarea în regiune.
Rezultate și beneficii pentru conservare
Generarea de fonduri pentru conservare: Fagaras Wilderness Lodge va percepe turiștilor o taxă pentru conservare ce se va
distribui ca sprijin pentru activitățile de conservare ale FCC.
Dezvoltarea de stimulente pentru conservare: Operațiunile vor stimula direct crearea de locuri de muncă la nivel local
(ghizi, personal hotelier, personal pentru întreținerea echipamentelor) și vor consuma servicii locale extinse (de ex. unități de
alimentație publică și transportatori – valoare de multiplicare). Astfel se va dezvolta înțelegerea locală a legăturii dintre
conservarea naturii și a sălbăticiei și creșterea socio-economică declanșată de sectorul turismului atras de aceste valori
naturale.
Stimularea implicării în conservare: Prin promovarea și oferirea de experiențe ce permit turiștilor accesul la natura și
sălbăticia Munților Făgăraș, pavilionul va stimula implicarea acestor grupuri și participarea lor la inițiative mai ample de
conservare dezvoltate de FCC.
Aceste rezultate la rândul lor vor crea utilitate politică, autoritățile locale și regionale beneficiind direct prin creșterea
veniturilor din impozite de pe urma serviciilor turistice, a consumului crescut și a banilor cheltuiți local de turiști, prin
reducerea șomajului și prin îmbunătățirea imaginii politice.
Proprietari, management și structură economică
Proprietar: Investitor privat cu contract de închiriere pe termen lung (sau întreprindere comună instituită pe termen lungă
între FCC și investitor).
Management: Administrat de un partener operator profesionist și experimentat.
Finanțare
Necesar total de finanțare: 2.000.000 € - 2.500.000 € (capitaluri proprii și împrumuturi – susținute cu subvenții pentru
dezvoltare rurală)
Utilizarea finanțării: Achiziția de proprietăți, renovări, finisaje, structurarea întreprinderii
Risc
CAPEX ridicate: Costurile de capital necesare pentru construirea pavilionului vor fi mari și, așadar, întreprinderea va trebui
să atragă interesul printr-o serie de platforme de marketing. Atunci când este posibil, ar trebui să se caute clienți în
exclusivitate care se angajează la rezervări repetate ale întregului pavilion pentru a oferi clienților diverse experiențe – de ex.
turoperatori de mountain biking, grupuri interesate de sălbăticie.
Caracterul sezonier al produsului: Pavilionul va trebui să dezvolte parteneriate cu turoperatori internaționali și cu
producători locali ai căror produse se bazează pe natură și sălbăticie care funcționează tot anul, pentru a păstra un oarecare
grad de ocupare pe tot parcursul anului.
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Bariere minime la intrare: În funcție de disponibilitatea fondurilor și de găsirea unei locații adecvate, acest model de afacere
este ușor de replicat, dar operatorii pavilioanelor pot ocupa o cotă de piață majoră asigurând locații exclusive, remarcabile
pentru aceste pavilioane și încheind parteneriate preferențiale cu prestatorii de servicii locali.
Concluzie
Această ocazie va fi prima de felul său ce se va dezvolta în Făgăraș în sensul că va fi o facilitate turistică de talie mondială ce
se aliniază direct sprijinirii activităților de conservare în cadrul peisajului natural regional. Pavilionul ar servi drept catalizator
pentru realizarea activităților mai ample de conservare în regiunea Făgăraș și va funcționa ca un puternic instrument de
promovare a FCC la scară internațională. Regiunea este înzestrată cu valori naturale, culturale și istorice deosebite, inclusiv o
serie de specii endemice de floră și faună și are potențialul de a deveni o destinație europeană majoră pentru turismul în
natură.

7. Fagaras Adventure Challenges – Fagaras te provoacă la aventură
Rezultate necesare din perspectiva conservării
Generare venit
conservare

Realizare stimulente
conservare

X

X

Optimizarea durabilității
mediului înconjurător

Diminuarea conversiei
habitatului

Stimularea implicării în
conservare
X

Oportunitatea unei întreprinderi ecologice
Descriere: La nivel mondial, concursurile de aventură și „provocările eco” creează o industrie masivă a sportului în natură.
Cererea crește rapid, iar concurenții călătoresc peste tot în lume să participe la asemenea curse. Aceste concursuri cuprind
mai multe discipline, inclusiv trail running, ciclism montan / rutier, caiac-canoe, alpinism și înot (s-ar putea dezvolta și
versiuni de iarnă care să includă schi de fond). Fagaras Adventure Challenges va colabora cu rețele și organizatori
profesioniști de concursuri de aventură pentru a organiza concursuri de aventură în zona proiectului. Având sediul la Centrul
Carpathia, compania va genera fonduri pentru conservare, va crea locuri de muncă pentru localnici și va promova
conservarea în regiune.
Drepturi de proprietate necesare: Este necesară asigurarea accesului la traseul cursei la data și în preajma datei
evenimentului, împreună cu garanția că pe traseul cursei nu se vor desfășura activități care să-i pună în pericol pe concurenți
– de ex. vânătoare.
Oferta de produse
Concursurile ar cuprinde probe de viteză (2-6 ore) și rezistență (peste 24 de ore) pe trasee ce combină / nu combină
orientarea turistică situate în general în locații sălbatice din zona proiectului. Aceste evenimente sunt sponsorizate de mari
firme de echipamente și agenții de voiaj și promovate intens în medii diverse din întreaga lume. Se întâmplă adesea ca la
aceste noi serii de concursuri să se înscrie prea mulți participanți, mai ales la evenimentele de calificare unde se câștigă
puncte pentru cursele principale (de ex. North Face Ultra Trail http://www.ultratrailmb.com/ - limitată la 2.300 concurenți
pe an și întotdeauna cu cel puțin de 5 ori mai mulți candidați înscriși). Cursa FCC se va limita la maxim 400 participanți pentru
a reduce impactul negativ asupra peisajului.
Concursul Făgăraș va sprijini alte acțiuni de conservare și va oferi FCC o platformă solidă de promovare. Cursele vor fi atent
gestionate pentru a „capta” cele mai potrivite aspecte ale pieței și a controla accesul și folosirea peisajului. Traseele vor varia
și vor fi concepute astfel încât să aibă un impact minim (la acest sezon nu se vor lua în considerare evenimente cum ar fi
Tough Mudder https://toughmudder.com). Ar fi atrași importanți sponsori producători de echipamente pentru a dezvolta
echipamente de interes special pentru FCC și a determina și pe această cale venituri directe pentru conservare. Vor fi incluși
și partenerii turistici locali specializați în turismul în natură sau de aventură pentru a promova inițiativele locale, a asigura
servicii specifice de asistență și a afla care este perspectiva locală.
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Generatoare de venit:
•
•
•

Taxe de participare: Toți participanții vor plăti o taxă de participare
Vânzarea de echipamente: Se vor încheia parteneriate cu firme de echipamente pentru activități în aer liber pentru
a vinde produse la evenimente.
Închiriere de echipamente: Pentru unele evenimente (de ex. mountain biking și caiac-canoe) se poate închiria
echipament (o oportunitate pentru Fagarasn Adventure Services)

Dinamica pieței
Piețe țintă: Fagaras Adventure Challenges s-ar adresa în primul rând concurenților ce doresc să câștige puncte pentru marile
evenimente (vezi mai sus) și în al doilea rând concurenților amatori care ar putea veni în regiune cu familia și prietenii să
participe la un concurs. Piedicile la intrare sunt puține cu condiția implicării unui organizator cu experiență care să se ocupe
de administrarea și răspunderea operativă a concursurilor.
Preț: Taxa normală de participare pentru concursurile de aventură sunt de 100-200€ per persoană pe zi. Numărul
participanților va fi limitat pentru a reduce impactul negativ asupra naturii – se estimează la maxim 400 participanți per
cursă (infrastructura de cazare este un factor restrictiv, dar s-ar putea instala niște tabere mai mari – de exemplu de Fagaras
Adventure Services). Se estimează venituri de 40.000-80.000 € per cursă pe lână venitul din sponsorizare și veniturile
indirecte generate prin susținerea întreprinderilor locale – un venit brut țintă de 100.000 € per eveniment. OPEX se
estimează undeva la 25.000 € - 40.000€ per cursă. FCC ar reține toate veniturile cu excepția angajamentului comercial cu
operatorul de concurs.
Rezultate și beneficii pentru conservare
Generarea de fonduri pentru conservare: Mai mult decât aproape orice altă inițiativă descrisă aici, aceste „concursuri eco”
au potențialul de a genera un flux anual de finanțare în avans pentru FCC prin sponsorizări și taxe de participare, atrăgând
totodată până la 400 de concurenți (plus parteneri) în Munții Făgăraș și expunându-i pe toți la mesajele clare de conservare
emise de FCC.
Dezvoltarea de stimulente pentru conservare: Evenimentele vor stimula crearea de locuri de muncă pentru localnici
(supraveghetori pe traseu, personal de securitate, personal hotelier) și va consuma alte servicii locale extinse (de ex. unități
publice de alimentație și transportatori – valoare de multiplicare). Astfel se va dezvolta înțelegerea locală a legăturii dintre
conservarea naturii și a sălbăticiei și creșterea socio-economică declanșată de evenimente și de concurenți.
Stimularea implicării în conservare: Promovarea internațională a evenimentelor și a curselor în sine va stimula colaborarea
directă dintre această întreprindere, participanții săi și inițiativele mai extinse de conservare dezvoltate de FCC.
Aceste rezultate la rândul lor vor crea utilitate politică, autoritățile locale și regionale beneficiind direct prin creșterea
veniturilor din impozite de pe urma serviciilor turistice, a consumului crescut și a banilor cheltuiți local de turiști, prin
reducerea șomajului și prin îmbunătățirea imaginii politice.
Proprietari, management și structură economică
Proprietar: O întreprindere deținută de FCC cu management / parteneri locali.
Management: Întreprindere comună în franciză cu management profesionist al seriei de concursuri. A se vedea cursele de
calificare și organizatorii http://ultratrailmb.com/en/page/17/Qualifying races.html
Finanțare
Necesar total de finanțare: 250.000.000 € - 500.000 €
Folosirea finanțări: Infrastructura concursului, organizare, costuri de garantare și implicarea în parteneriate
Structura fondurilor: Capitaluri proprii și împrumuturi (susținute cu subvenții pentru dezvoltare rurală)
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Risc
Volumul participanților: Capitalul în avans și costurile operaționale cauzate de găzduirea acestor concursuri sunt mari și deci
este necesar un număr suficient de participanți pentru a ajunge la zero. Parteneriatul cu un organizator profesionist de curse
va atenua acest risc și va oferi siguranța că participanții câștigă puncte ce îi ajută în calificarea la un eveniment mai mare.
Capacitate regională: Numărul potențial de organizatori, participanți la cursă și spectatori poate depăși 1.000 de persoane.
Organizatorii trebuie să se asigure că unitățile locale de cazare au o capacitate suficientă (și campingul este o opțiune)
pentru a-i găzdui pe vizitatori și să facă rezervări din timp.

8. Fagaras Natural Products – Produse naturale Fagaras
Rezultate necesare din perspectiva conservării
Generare venit
conservare

Realizare stimulente
conservare

Optimizarea durabilității
mediului înconjurător

X

X

X

Diminuarea conversiei
habitatului
X

Stimularea implicării în
conservare
X

Oportunitatea unei întreprinderi ecologice
Descriere: Această întreprindere va duplica un nou model de afaceri dezvoltat în alte părți ale Europei, de exemplu ‘Organic
Nature’ în Portugalia (www.organicnature.eu), coordonând recoltarea legală, selectivă a produselor naturale (ciuperci
sălbatice, fructe de pădure și plante) din zone tampon specifice în zona de proiect Făgăraș. Întreprinderea va angaja localnici
să culeagă produse naturale într-o manieră durabilă și va vinde aceste produse distribuitorilor și piețelor de alimente bio la
valoare mai mare. Produsele pot fi și prelucrate și transformate în mărfuri cu valoare mai mare, de exemplu gemuri sau
fructe congelate. Având depozite în toată regiunea Făgăraș, întreprinderea va genera fonduri pentru conservare, va crea
locuri de muncă pentru localnici și va promova conservarea naturii în regiune. A se vedea Slow Food http://www.slowfood.com.
scopul principal al Fagaras Natural Products este acela de a gestiona comerțul actual nereglementat cu produse naturale și a
preveni invadarea zonelor cu valoare naturală ridicată, importante pentru animalele sălbatice.
Drepturi de proprietate necesare: Pentru a colecta produsele naturale, va fi esențial ca întreprinderea Fagaras Natural
Products să își asigure oficial accesul și drepturile de colectare pentru zonele tampon din regiunea Făgăraș. Aceste drepturi
vor fi sezoniere.
Oferta de produse
Descriere: Produsele ar fi certificate ca fiind bio și ar include fructe de pădure, ciuperci și plante. Brandingul produselor ar
promova în mod activ elementul puternic al provenienței carpatice a produselor ce s-ar vinde proaspete, procesate și
congelate.
Generatoare de venit:
• Comercializarea locală de produse: Vânzarea de produse către unitățile locale de cazare și oaspeții acestora din
regiunea Făgăraș, precum și către unități de cazare și firme din regiune.
• Distribuție internațională: Concentrându-se pe produse congelate și procesate, acest canal de vânzări se va adresa
piețelor europene internaționale, inclusiv diaspora românească.
Dinamica pieței
Piața țintă: Produsele vor răspunde cererii în creștere de produse naturale bio de pe piața românească și unor distribuitori
europeni de nișă în principal din Franța și Germania. În România vânzarea de produse bio este în creștere și la fel este și
numărul de comercianți de alimente bio (mai ales în București) pe măsură ce consumatorii devin tot mai interesați de
proveniența mâncării pe care o consumă. Acești consumatori au în general venituri mai mari și pot plăti mai mult pentru
ECOSS Activitatea 3: Profilurile întreprinderilor

Pagina 22

produse alimentare de calitate.
Barierele pentru concurenți sunt destul de mari cu condiția ca întreprinderea să fie prima de pe piață care semnează
acorduri de servicii cu unitățile locale de cazare, restaurante (locale și naționale) și distribuitori internaționali.
Politica prețurilor: Produsele și mai ales cele certificate ca fiind bio se vor vinde cu un adaos de 10-15% față de produsele
concurente de calitate mai slabă sau culese ilegal.
Rezultate și beneficii pentru conservare
Generarea de fonduri pentru conservare: Produsele vor genera fonduri pentru finanțarea activităților FCC din redevențele
încasate din toate vânzările.
Dezvoltarea de stimulente pentru conservare: Plătind în plus pentru produse proaspete și, deci crescând valoarea acestor
resurse naturale pentru localnicii din zona proiectului, compania va oferi stimulente locale și chiar mai extinse pentru
conservarea acestor materii prime neprocesate. Aici intră transferul forței de muncă de la culesul ilegal care amenință aceste
valori.
Optimizarea durabilității mediului înconjurător: Modificând sistemele de cules de mare impact existente, prin prețuri
competitive și datorită restricțiilor impuse de convențiile de conservare, compania va face ca dinamica de cules actuală să fie
mai ecologică. Mai departe, stimulând sprijinul politic local pentru întreprindere și conservarea naturii prin generarea de
venituri din impozite, beneficii economice locale și locuri de muncă sezoniere, compania va optimiza durabilitatea mediului
înconjurător a zonelor naturale centrale și a zonelor tampon unde are loc culesul.
Diminuarea conversiei habitatului: Culegătorii care doresc să devină furnizori oficiali ai Fagaras Natural Products trebuie să
semneze un „acord de furnizare” care stabilește clar (prin folosirea convențiilor pentru conservarea naturii) anumite locații
de unde se pot culege produse naturale crude și altele unde trebuie respectate ariile strict protejate. În aceste locații nu se
va permite culesul și se vor aplica penalizări mari celor care încalcă aceste reguli. Astfel se reduc ingerințele asupra zonelor
cu valoare naturală ridicată.
Stimularea implicării în conservare: Logoul FCC se va tipări pe toate ambalajele ecologice, pe etichetele produselor și pe
containerele de transport. Astfel, consumatorii acestor produse vor fi implicați în conservarea naturii Munților Făgăraș și se
va stimula o mai bună înțelegere la nivel internațional și mai multă susținere pentru ariile naturale ale României.
Proprietari, management și structură economică
•
•

Proprietar: O întreprindere deținută de FCC
Management: FCC ar administra afacerea și coordona culesul, procesarea și vânzarea produselor

Finanțare
•
•
•

Necesar total de finanțare: 100.000 €- 150.000 €
Folosirea finanțării: rețele de comercializare, infrastructură și materiale de procesare
Structura fondurilor: împrumut

Ris
Reglementări: Produsele bio sunt supuse unor reglementări stricte care trebuie respectate, mai ales pentru export.
Invadare: Scopul acestei întreprinderi din perspectiva conservării este acela de a stopa și preveni invadarea de către
„culegători” a ariilor cu valoare naturală ridicată. Există riscul ca deoarece se plătește „în plus” pentru materiile prime (fructe
de pădure, plante și ciuperci), aceștia să fie tentați să culeagă ilegal din zone restricționate pentru a-și crește producția. FCC
va trebui să implementeze sancțiuni stricte pentru încălcarea condițiilor stabilite în contractele culegătorilor.
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Deficit de producție: Ca în cazul oricărei alte întreprinderi agricole, există întotdeauna riscul de a avea producție scăzută din
cauza unor factori imposibil de controlat. Compania trebuie să trateze acest risc diversificându-și linia de produse pentru a
include și preparate procesate și congelate și a-i informa clar pe toți clienții că livrările depind de variațiile sezoniere.
Concluzie
Există o serie de oportunități pozitive pe care să le exploateze FCC și care sunt legate de întreprinderi cum este Fagaras
Natural Products specializate în produse naturale culese din locații tampon cu tehnici care vin să completeze obiectivele
conservării și nu compromit sau nu au un impact negativ asupra animalelor sălbatice sau a naturii. Fizic vorbind, aceste
produse s-ar folosi ca platformă de promovare pentru recunoașterea reciprocă a brandului și valorii FCC și a întreprinderii
vizate. Dacă este corect structurat, acest rezultat promoțional al putea determina venituri directe pentru a susține
activitățile de conservare. În contextul acestui concept, acest obiectiv se realizează prin aplicarea unei taxe pentru toate
vânzările de produse și promovarea FCC pe toate ambalajele produselor. În sfârșit, investiția în genul acesta de întreprinderi
artizanale nu doar că susține tradițiile culturale, ci poate chiar genera o „bună reputație” pentru FCC și conservarea naturii în
comunitățile care au adesea prea puține oportunități de a câștiga un venit rezonabil.

9. Fagaras Nature Crafts – Fagaras meșteșuguri și natură
Rezultate necesare din perspectiva conservării
Generare venit
conservare

Realizare stimulente
conservare

Optimizarea durabilității
mediului înconjurător

X

X

X

Diminuarea conversiei
habitatului

Stimularea implicării în
conservare

X

X

Oportunitatea unei întreprinderi ecologice
Descriere: Această afacere ar face uz de abilitățile și cunoștințele meșteșugarilor din regiunea Făgăraș pentru a realiza
produse artizanale din cherestea și alte materiale naturale care să se vândă în locațiile turistice, magazinele specializate și
piețele de nișă internaționale. Întreprinderea ar dezvolta legături cu fabrici de mobilă la comandă care lucrează pentru
piețele de top din toată Europa și ar genera venituri pentru conservare prin redevențele aplicate produselor vândute, ar crea
locuri de muncă pentru localnici și ar promova conservarea naturii în regiune.
Drepturi de proprietate necesare: Pentru a cultiva materiile prime în mod durabil, ar fi esențial ca întreprinderea Fagaras
Natural Crafts să se asigure că toți furnizorii săi au acces oficial și drepturi oficiale de cules în zonele tampon din regiunea
proiectului.
Oferta de produse
Folosind lemnul adunat „durabil”, întreprinderea ar vinde produse artizanale din lemn cu sigla și proiectul FAGARAS.
Produsele vor include:
• Mobilier
• Decorațiuni
• Proiecte la comandă (de ex. birouri, paturi, mese)
În timp, afacerea se poate dezvolta pentru a produce și sticlă, ceramică și textile (în asociere cu inițiativele durabile de
gestionare a pășunatului).
Preț: Întreprinderea ar ținti piețele de calitate, cu prețuri de top.
Dinamica pieței
Piețe țintă: Întreprinderea s-ar adresa:
• Unităților locale de cazare și întreprinderilor locale pentru accesorii, finisaje și lucrări de artă sculptate
• Turiștilor (decorațiuni și sculpturi ușor de transportat)
ECOSS Activitatea 3: Profilurile întreprinderilor

Pagina 24

•

Comercianților internaționali de mobilier la comandă care se axează pe design unic și materie primă obținută prin
metode durabile (A se vedea http://sustainableforestproducts.org și https://us.fsc.org/en-us).

Rezultate și beneficii pentru conservare
Generarea de fonduri pentru conservare: Prin intermediul redevențelor, toate produsele ar genera venituri pentru
finanțarea activităților FCC de conservare a naturii.
Dezvoltarea de stimulente pentru conservare: Plătind o valoare mai mare pentru produsele de lemn fabricate din materiale
obținute durabil și, deci, crescând valoarea acestor resurse naturale în cadrul ariei conservate, întreprinderea ar dezvolta
stimulentele locale și extinse de conservare a zonelor cu păduri naturale și intacte – în special pădurile virgine. Aici intră și
transferul forței de muncă de la culesul ilegal care amenință aceste valori.
Optimizarea durabilității mediului înconjurător: Modificând sistemele existente cu impact semnificativ asupra exploatării
lemnului prin prețuri competitive, acces la piețe specializate și restricții impuse de convențiile pentru conservarea naturii,
întreprinderea ar transforma practicile actuale de exploatare într-unele mai ecologice. Mai mult, stimulând sprijinul politic
local pentru întreprindere și conservarea naturii prin generarea de venituri din impozite, beneficii economice locale și locuri
de muncă sezoniere, întreprinderea ar optimiza durabilitatea mediului înconjurător din zonele centrale și tampon ale
exploatațiilor forestiere.
Diminuarea conversiei habitatului: Pentru ca designerii și experții meșteșugari să se califice ca furnizori oficiali ai Fagaras
Natural Crafts, ei vor trebui să semneze un acord de furnizare care va stabili clar (cu ajutorul convențiilor pentru conservarea
naturii) de unde se pot obține materii prime și cum și care sunt ariile strict protejate care trebuie respectate. În aceste locații
nu se va permite niciun fel de exploatare și celor care încalcă aceste reguli li se vor aplica sancțiuni grave. Astfel s-ar reduce
invadarea zonelor împădurite cu valoare naturală ridicată.
Stimularea implicării în conservare: Logoul FCC se va tipări pe toate ambalajele ecologice, pe etichetele produselor și pe
containerele de transport. Astfel, consumatorii acestor produse vor fi implicați în conservarea naturii Munților Făgăraș.
Proprietari, management și structură economică
•
•

Proprietar: O posibilă întreprindere comună între FCC și meșteșugarii locali.
Management: FCC ar administra afacerea și coordona exploatarea, prelucrarea și vânzarea produselor

Finanțare
•
•
•

Necesar total de finanțare: 200.000 €- 250.000 €
Folosirea finanțării: rețea de comercializare, infrastructură de prelucrare și materiale
Structura finanțării: Împrumut

Risc
Reglementări: „Produsele durabile din lemn” (de ex. certificate FSC) sunt supuse unor norme stricte care trebuie respectate,
mai ales pentru export. În prezent FCC explorează metode alternative de certificare a produselor forestiere.
Invadare: Scopul acestei întreprinderi din perspectiva conservării este acela de a stopa și preveni invadarea de către
„culegători” a ariilor cu valoare naturală ridicată. Există riscul ca deoarece se plătește „în plus” pentru produsele artizanale și
sculpturi, artiștii să fie tentați să invadeze ilegal ariile protejate pentru a-și crește producția și calitatea materiilor prime. FCC
va trebui să implementeze sancțiuni stricte pentru încălcarea condițiilor stabilite în contractele furnizorilor.
Concluzie
Există o serie de oportunități pozitive pe care să le exploateze FCC și care sunt legate de întreprinderi ce produc obiecte
artizanale naturale din materiale aduse din zone tampon și folosind tehnici care vin să completeze obiectivele conservării și
nu compromit sau nu au un impact negativ asupra animalelor sălbatice sau a naturii. Fizic vorbind, aceste produse s-ar folosi
ca platformă de promovare pentru recunoașterea reciprocă a brandului și valorii FCC și a regiunii Făgăraș. Dacă este corect
structurat, acest rezultat promoțional al putea determina venituri directe pentru a susține activitățile de conservare. În
ECOSS Activitatea 3: Profilurile întreprinderilor

Pagina 25

contextul acestui concept, acest obiectiv se realizează prin aplicarea unei taxe pentru toate vânzările de produse și
promovarea FCC pe toate produsele. În sfârșit, investiția în genul acesta de întreprinderi artizanale nu doar că susține
tradițiile culturale, ci poate chiar genera o „bună reputație” pentru FCC și conservarea naturii în comunitățile care au adesea
prea puține oportunități de a câștiga un venit rezonabil.

10. Făgăraș Biomass – Biomasa Făgăraș
Rezultate necesare din perspectiva conservării
Generare venit
conservare

Realizare stimulente
conservare

Optimizarea durabilității
mediului înconjurător

X

X

X

Diminuarea conversiei
habitatului
X

Stimularea implicării în
conservare
X

Oportunitatea unei întreprinderi ecologice
Descriere: S-a identificat o oportunitate de a dezvolta o unitate mică autonomă de biomasă pentru a transforma biomasa și
cheresteaua colectate durabil precum și deșeurile naturale din zonele naturale tampon într-un cărbune calorific de calitate,
curat și în așchii de lemn. Acestea ar înlocui cărbunele ineficient din lemn masiv și așchiile de lemn colectate fie ilegal, fie de
la cherestea colectată comercial din zonele centrale ale proiectului, ceea ce ar reduce presiunea asupra resurselor lemnoase
naturale și în special asupra celor mature.
Deșeurile de biomasă rezultate din cheresteaua comercială s-ar putea folosi și la centrală. S-ar putea genera subvenții din
activitățile de colectare, stimulând astfel comunitățile locale să susțină practicile silvice durabile și să întărească industria
forestieră locală. Compania ar genera și resurse financiare pentru conservare și ar crea locuri de muncă la nivel local.
Drepturi de proprietate necesare: Furnizorii de materie primă ar trebui să aibă asigurate drepturile de a colecta și recolta
acel material din ariile naturale neprotejate.
Oferta de produse
Descriere: Pe baza tehnologiei existente pe piață, produsul primar ar fi o brichetă de lemn fără fum, fără miros, ce produce
cărbune de calitate cu valoare calorifică mare între 28 și 30 MJ per kg, fabricată din surse de biomasă. Polivalența produsului
îl face să poată fi folosit într-o gamă mare de contexte, de la biomasă la energie, gătit, combustibil industrial și uz
recreațional. Valoarea sa calorifică mare îl face mult mai puțin poluant când arde decât lemnul masiv și alt cărbune folosit în
prezent în Făgăraș.
Preț: Dată fiind capacitatea centralei de 200 tone pe lună (CAPEX 1,7milioane €), se estimează că întreprinderea ar genera
80.000€ venit brut pe lună.
Dinamica pieței
Piață țintă: Sectorul forestier care produce deșeuri organice reziduale prin operațiunile sale ar furniza materia primă.
Gospodăriile locale, unitățile de cazare și întreprinderile ar fi piața țintă. Pe lângă folosirea surselor regenerabile de energie,
Centrul Carpathia ar putea deveni un partener de exploatare major dacă instalează un sistem biomasă – energie.
Beneficii și rezultate pentru conservare
Generarea de fonduri pentru conservare: Vânzarea de cărbune și așchii de lemn ar genera venituri pentru finanțarea
activităților de conservare FCC din redevențele obținute din vânzarea de produse.
Dezvoltarea de stimulente pentru conservare: Furnizând un produs mai ecologic și în esență de mai bună calitate (mai puțin
fum și capacitate de ardere mai mare), compania ar trebui să stimuleze consumatorii să folosească produsul său, preluând
astfel din cota de piață a producătorilor cu efecte mai nocive asupra mediului.
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Optimizarea durabilității mediului înconjurător: Modificând sistemele de producție existente cu impact major asupra
mediului prin prețuri competitive, acces la tehnologie specializată ce permite folosirea cherestelei moi și a biomasei la
producție și impunând restricții prin convențiile de conservare a naturii, compania ar transforma dinamica actuală de
producție în una mai durabilă.
Diminuarea conversiei habitatului: Comunitățile și întreprinderile din Făgăraș și din împrejurimi își încălzesc în prezent
locuințele cu lemn adunat adesea din arii cu valoare mare pentru conservarea naturii. Deși pentru mediu aceasta este o
provocare mult mai mică decât exploatatorii forestieri comerciali, în timp ea poate, totuși, deveni o problemă. Folosind
resurse de biomasă pentru a produce brichete, s-ar reduce presiunea exercitată de consum asupra ecosistemelor forestiere
care se recuperează mai greu, iar creșterea sectorului forestier local al crea concurență pozitivă pentru companiile forestiere
mai mari (deseori internaționale).
Stimularea implicării în conservare: Logo-ul FCC s-ar imprima pe toate ambalajele, etichetele și containerele. Astfel,
consumatorii acestor produse ar fi implicați în eforturile de conservare a regiunii Făgăraș.
Proprietari, management și structură economică
•
•

Proprietar: O posibilă întreprindere comună între FCC și companiile forestiere locale, care ar deține și centrala de
conversie a biomasei.
Management: Centrala ar putea fi administrată de comunitățile locale printr-un partener operațional local
selecționat de FCC. Acest partener operațional ar putea să elaboreze un lanț de management complet integrat de la
coordonarea echipelor colectoare la logistica de transport, procesare și exploatare/distribuția produsului.

Finanțare
•
•
•

Necesar total de finanțare: 1.500.000 € - 2.000.000 €
Utilizarea finanțării: Achiziția de echipamente pentru centrală
Structura fondului: Împrumut

Risc
Dinamica pieței: Analiza lemnului de foc și a pieței asociate existente este esențială pentru a stabili dacă există cerere locală
și regională pentru acest combustibil la prețul de vânzare stabilit.
Altele: Dacă se dovedește că ideea întreprinderii este viabilă din punct de vedere comercial, companiile forestiere mai mari,
cu resurse mai importante, și-ar putea elabora propriile operațiuni concurente.

ANEXA
CUPRINSUL ANEXEI
1.

ELEMENTE CHEIE

2.

TURISM ÎN ROMÂNIA
1.
2.
3.
4.
5.

Sosiri turiști
Cheltuieli turism internațional 3
Sosiri turiști per tip de transportator
Sosiri pe calea aerului per regiunea de origine
Top 10 țări europene de origine

3Sursa: Banca Mondială http://www.worldbank.org/
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3.

TURISM ÎN FĂGĂRAȘ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4.

Sosiri turiști din Europa Occidentală
Sosiri turiști per tip de cazare
Număr unități turistice de cazare existente
Înnoptări ale românilor per destinație turistică
Înnoptări ale străinilor per destinație turistică
Capacitate turistică de cazare
Rata de ocupare anuală a unităților turistice de cazare
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1. ELEMENTE CHEIE 4
-

-

-

-

-

-

PIB: Contribuție directă: În 2014 contribuția directă a sectorului Călătorii & Turism la PIB a fost de 10,7 miliarde
RON (1,6% din PIB-ul total) și se estimează că va crește cu 2,6% în 2015 și cu 3,8% pa în perioada 2015-2025, la 15,9
miliarde RON (1,6% din total PIB) în 2025.
PIB: Contribuție totală: În 2014 contribuția totală a sectorului Călătorii & Turism la PIB a fost de 33,1 miliarde (4,8%
din PIB) și se estimează că va crește cu 4,5% în 2015 și cu 3,8% pa până la 50,0 miliarde RON (5,1% din total PIB) în
2025.
Ocupare: Contribuție directă: În 2014 Călătoriile & Turismul au furnizat direct 205.000 locuri de muncă (2,4% din
totalul locurilor de muncă). Se estimează că această cifră va crește cu 0,6% în 2015 și cu 0,0% pa până la 207.000
locuri de muncă (2,5% din totalul locurilor de muncă) în 2025.
Ocupare: Contribuție totală: În 2014 contribuția totală a sectorului Călătorii & Turism la locurile de muncă, inclusiv
locuri de muncă furnizate indirect de industrie a fost de 5,5% din totalul locurilor de muncă (467.500 locuri de
muncă). Se estimează că această cifră va crește cu 2,7% în 2015 la 480.000 locuri de muncă și cu și cu 0,1% pa până
la 485.000 locuri de muncă în 2025 (5,9% din total).
Exporturi efectuate de vizitatori: În 2014 exporturile efectuate de vizitatori au generat 7,3 miliarde RON (2,5% din
exporturile totale). Previziunile spun că cifra va crește cu 7,2% în 2015 și cu 6,3% pa în perioada 2015-2025 până la
14,4 miliarde în 2025 (2,6% din total).
Investiții: În 2014 investițiile în călătorii & turism au fost de 10,8 miliarde RON sau 7,3% din total. Cifra ar trebui să
crească cu 8,4% în 2015 și cu 4,6% în următorii zece ani până la 18,4 miliarde RON în 2025 (7,6% din total).

Ultimele statistici despre turism 5
-

În 2014 sosirile de turiști înregistrate în unitățile turistice de cazare au ajuns la 8444 mii, cu 6,6% mai mult decât în
2013. Sosirile de turiști români au reprezentat 77,4% din totalul sosirilor, iar cele ale turiștilor străini au reprezentat
22,6%. Majoritatea turiștilor străini au fost europeni (77,2% din totalul turiștilor străini) și 85,5% dintre ei au venit
din țările membre ale Uniunii Europene.

-

În 2014 sosirile la hoteluri au cântărit 74,95 din totalul sosirilor, iar cifra a crescut cu 6,9% în 2014. Înnoptările au
atins cifra de 20230,2, cu 4,8% mai mult decât în 2013. Înnoptările turiștilor români au reprezentat 81,4% din totalul
înnoptărilor, iar cele ale turiștilor străini, 18,6%.

-

În 2014 durata medie a sejurului a fost de 2,5 zile pentru turiștii români și de 2,0 zile pentru cei străini. Indicele net
de utilizare al unităților de cazare a fost 26,2% din totalul unităților turistice de cazare. În 2014 indici mai mari au
înregistrat hotelurile (32,9%), vilele (20,2%) și unitățile tip căsuțe turistice (19.0%).

Tendințe în turism 6
-

Turismul din România a înregistrat o dezvoltare considerabilă după aderarea țării la UE, dar mai recent sectorul s-a
confruntat cu efectele negative ale crizei financiare interne și globale. Acest lucru este confirmat de datele privind
înnoptările pentru perioada 2004 - 2010 cu o tendință ascendentă în perioada 2004 – 2008, un vârf în 2008 și o
tendință descendentă în 2008-2010.

-

În ciuda efectului crizei, semnalele sunt încurajatoare când vine vorba de turismul din România. Țara a putut să își
mențină poziția de destinație de turism ieftină datorită conexiunilor aeriene bune și frecvente cu Bucureștiul
operate de numeroase companii low-cost. Numărul turiștilor care au venit în țară a crescut în perioada 2012-2014.

4Sursa: World Travel and Tourism Council - http://www.wttc.org
5Sursa: INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ - http://www.insse.ro/cms/en/content/tourism
6Sursa: Raportul de țară al Comisiei Europene – România 2014 Martie
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2. TURISM ÎN ROMÂNIA
1.

Sosiri turiști
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0

*Total / Români / Străini
Sosirile de turiști în România au crescut semnificativ în ultimii 4 ani, atât pentru turiștii interni, cât și pentru cei străini. Anul
trecut s-au înregistrat 6,55 milioane turiști interni, iar cifra celor străini a atins 1,9 milioane.

2.

Cheltuieli turism internațional

Cheltuieli turism internațional (moneda US$)
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0

*turism internațional, cheltuieli (moneda US$)
Cheltuielile turiștilor internaționali au înregistrat o creștere semnificativă de 437% în perioada 2002 – 2008. După o scădere
în 2009 și 2012 cifrele au început să crească din nou. În 2013 cheltuielile turiștilor internaționali au crescut cu 4 milioane
USD.
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3.

Sosiri turiști per tip de transportator

Sosiri turiști per tip de transportator ( mii persoane)
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*Rutier / Feroviar / Aerian / Naval

Majoritatea turiștilor sosesc în România pe șosea, în 2016 procentul lor a fost de 76% din totalul sosirilor. Al doilea mijloc de
transport major e calea aerului, care a crescut cu 39% în ultimii 4 ani, cel mai probabil datorită curselor frecvente și
companiilor low-cost.
4.

Sosiri pe calea aerului per regiunea de origine
*Țări și teritorii nespecificate / Australia, Oceania și alte teritorii / Asia / America de Nord / Africa / Europa
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Majoritatea turiștilor străini au venit din Europa (77,2% din totalul turiștilor străini) și 85,5% dintre ei erau din state membre
ale Uniunii Europene.
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5.

Top 10 țări europene de origine

*Ungaria / Republica Moldova / Bulgaria / Ucraina / Germania / Italia / Turcia / Iugoslavia / Polonia / Austria / Franța
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Conform statisticilor, majoritatea turiștilor sosesc în România din țările învecinate. În 2014 numărul de turiști din Ungaria,
Republica Moldova, Bulgaria și Ucraina a reprezentat 55% din toate sosirile internaționale de turiști.
6.

Sosiri turiști din Europa Occidentală
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*Germania / Italia / Austria / Franța / Marea Britanie / Olanda / Spania / Belgia

Cea mai mare piață sursă din Europa Occidentală este Germania. Marea Britanie, Franța și Austria au înregistrat și ele o
creștere în ultimii doi ani.
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7.

Sosiri turiști per tip de cazare

Sosiri turiști per tip de cazare
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*Hoteluri / Pensiuni turistice / Pensiuni agroturistice / Hosteluri-Hanuri / Vile turistice / Cabane turistice / Tabele școlare și preșcolare

În 2014 majoritatea turiștilor au stat la hoteluri, unde s-au înregistrat peste 6,3 milioane de turiști. Din 2010 sosirile la
hoteluri au crescut cu 37%. Hotelurile sunt urmate de pensiunile turistice și agroturistice, ambele înregistrând o creștere
semnificativă în ultimii 4 ani, cu 73 șu 89%.
8.

Număr unități turistice de cazare existente
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Număr de unități turistice de cazare per tip

Număr unități turistice de cazare existente
Hotels
Hostels/ Inns
Apartament
hotels
Touristic villas
Touristic chalets
Bungalows
Campings
School and preschool camps
Touristic boarding
houses
Agroturistic
boarding houses

* Total / Hoteluri / Hosteluri-Hanuri / Apart-hoteluri / Vile turistice / Cabane turistice / Bungalowuri / Campinguri / Tabere școlare și
preșcolare / Pensiuni turistice / Pensiuni agroturistice

Numărul total de unități de cazare aproape s-a dublat, iar numărul de pensiuni turistice și agroturistice s-a triplat în perioada
studiată.
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9.

Înnoptări ale românilor per destinație turistică
*Balneo / Mare, fără orașul Constanța / Stațiuni de munte / Zona Deltei Dunării, inclusiv orașul Tulcea / București și reședințe de județ, fără Tulcea / Alte
localități și trasee turistice
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Înnoptările în regiunile balneoclimaterice au scăzut în ultimii 3 ani, iar în București și în orașele reședință de județ numărul
de înnoptări a crescut.
10. Înnoptări ale străinilor per destinație turistică

*București și reședințele de județ, fără Tulcea / Balneo / Mare, fără orașul Constanța / Stațiuni de munte / Zona Deltei Dunării, inclusiv
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În perioada studiată numărul de înnoptări ale străinilor a fost cel mai mare în București și în reședințele de județ, atingând
cifra totală de 2,75 milioane în 2014.
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11. Capacitate turistică de cazare per tip de cazare

*Hoteluri / Apart-hoteluri / Hosteluri-Hanuri / Vile turistice / Cabane turistice / Bungalowuri / Campinguri / Tabere școlare și preșcolare /

Capacitate turistică de cazare per tip de cazare
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Dintre unitățile turistice de cazare, în România hotelurile au cea mai mare capacitate; dar capacitatea pensiunilor
agroturistice și turistice a crescut intens în ultimii 10-15 ani.
12. Rata de ocupare
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Rata medie de ocupare în 2014 a fost de 26,1% din unitățile turistice de cazare. Dintre diferitele tipuri de cazare, hotelurile
au înregistrat cel mai mare grad de ocupare, la 32,9%.
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13. Rata de ocupare lunară a unităților turistice de cazare

*Total / Hoteluri / Pensiuni turistice / Pensiuni agroturistice
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Rata de ocupare lunară arată un caracter sezonier în creștere în perioada analizată, cu vârf de sezon în august și cea mai
slabă perioadă în ianuarie.
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3. TURISM ÎN FĂGĂRAȘ
1.

Sosiri turiști în regiunea Făgăraș
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Numărul total de sosiri turiști (la unitățile turistice de cazare) a fost de 1,22 milioane în 2014, dintre care 18% au fost străini
și 82% români.
2.

Sosiri turiști în regiunea Făgăraș per tip de cazare
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*Hoteluri / Pensiuni turistice / Pensiuni agroturistice / Vile turistice / Hosteluri-Hanuri / Cabane turistice / Tabere școlare și
preșcolare / Bungalowuri / Campinguri
Cele trei principale tipuri de unități de cazare existente în regiune sunt hotelurile și pensiunile turistice și agroturistice.
3.

Sosiri turiști în regiunea Făgăraș în principalele tipuri de cazare

Potrivit statisticilor, majoritatea clienților străini s-au înregistrat la hoteluri, cu o cifră de 810 mii în 2014. Aceștia au fost
urmați de pensiunile turistice cu 15600 și pensiunile agroturistice cu 6000 turiști străini înregistrați.
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Tourist arrivals in Touristic boarding houses
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4.

*Total / Români / Străini i

Număr unități turistice de cazare în regiunea Făgăraș
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Campinguri / Tabere școlare și preșcolare

În 2014 în regiune s-au înregistrat 906 unități turistice de cazare, iar numărul lor a crescut semnificativ în ultimii 13 ani, fiind
de doar 442 în 2001.
5.

Cota tipurilor de unități turistice de cazare în regiunea Făgăraș în 2014

În regiunea Făgăraș principala formă de cazare o reprezintă pensiunile turistice și agroturistice și hotelurile. Acestea la un loc
reprezintă 81% din unitățile de cazare.
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Cota tipurilor de unități turistice de cazare în regiunea Făgăraș în 2014
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*Pensiuni agroturistice / Pensiuni turistice / Hoteluri / Vile turistice / Hosteluri-Hanuri / Cabane turistice / Tabere școlare și preșcolare / Altele

6.

Capacitatea turistică de cazare per tip de cazare în regiunea Făgăraș
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7.

Capacitatea turistică medie de cazare în regiunea Făgăraș
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8.

Înnoptări în regiunea Făgăraș
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În 2014 în regiune s-au înregistrat 2,36 milioane înnoptări, cifră aproape dublă față de 2001. Cota de turiști români care au
rămas peste noapte este de 83 %.
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9.

Înnoptări în regiunea Făgăraș per tip de cazare

Cele mai multe înnoptări în perioada analizată s-au înregistrat în hoteluri. În 2014 cota de înnoptări în hoteluri a fost de 65%.
Înnoptări în regiunea Făgăraș per tip de cazare
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10. Înnoptări în regiunea Făgăraș per tipuri principale de cazare
În 2014 la hoteluri s-au înregistrat 1.5 milioane înnoptări, dintre care 76% au fost ale românilor. În cazul pensiunilor turistice
și agroturistice, cota înnoptărilor românilor a fost de 94, respectiv 87%. În ultimii 13 ani, numărul de înnoptări ale cetățenilor
străini în pensiunile turistice a crescut de la 10 mii la 46 mii.
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*Total / Români / Străini
Înnoptări în pensiuni turistice

300,000
250,000

200,000

200,000

150,000

150,000

100,000

100,000

50,000

Total înnoptări

Înnoptări per tip

250,000

Total
Romanian
Foreign

50,000
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0
2001

0

250,000

300,000

200,000

250,000
200,000

150,000

150,000

100,000

100,000

50,000

Total înnoptări

Înnoptări per tip

Înnoptări în pensiuni agroturistice

Total
Romanian
Foreign

50,000
0
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

4. TUROPERATORI ÎN FĂGĂRAȘ
Țara

Nume

Website

Activități principale

Principala zonă de interes

AUS/UK

Intrepid

www.intrepidtravel.com/

Experiență la Hotelul de gheață
din Făgăraș

Globală

HU

Baraka

www.barakaland.com/

Plimbări, caiac-canoe, ciclism

Europa Centrală și Balcanii

NL

Kentauro

www.kentauro.nl

Cultură

UK

www.adventurepeaks.com

Drumeții, Trekking

UK

Adventure Peaks Worldwide
Mountaineering
Gone Birding

Transilvania, Maramureș,
Moldova
Globală

www.gonebirding.org/

Monitorizarea păsărilor

Europe

UK

KE Adventure

www.keadventure.com/

Plimbări și drumeții în regiunea
Făgăraș

Globală

UK

Schools Worldwide

www.schoolsworldwide.co.uk

Excursii școlare (în Făgăraș
Multi Activity)

Globală

UK

The Natural Adventure

www.thenaturaladventure.com
/

Drumeții, Trekking

Europe
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UK

The Travelling Naturalist

www.naturalist.co.uk/

Animale sălbatice, păsări (în
Făgăraș Botany)

Globală

UK

Walks Worldwide

www.walksworldwide.com

Plimbări

UK

Walks Worldwide

www.walksworldwide.com/

Plimbări

8 zile, plimbări cu observarea
animalelor sălbatice și a culturii
Globală

US

Adventure 16

Aventură

Globală

US

Brendeson Outdoor Adventures

www.positive.adventure16.com
/
www.bredeson.com/

Aventură culturală activă,
turnee cu sporturi multiple

Globală

US

Holidays For Humanity

www.holidaysforhumanity.com

Cultură, Gastronomie,
Balneo…etc (În Făgăraș Trekking)

Globală

US

Mountain Hiking Holidays

Drumeții

Globală

US

The World Outdoors

www.mountainhikingholidays.c
om
https://www.theworldoutdoors
.com

Drumeții și aventuri multisportive

Globală

US

Wilderness Travel

www.wildernesstravel.com/

Cultură, Sălbăticie, Drumeții

Globală

Wild Life Watching Romania

https://www.facebook.com/pag
es/wild-life-watchingromania/370424766497330?sk
=timeline

Sălbăticie

Făgăraș

RO

Absolute Carpathian

www.absolute-nature.ro

Excursii în sălbăticie

RO

Active Holidays

www.activeholidays.ro/

Plimbări, ciclism, schi, rafting,
alpinism, sălbăticie

Zona Bucegi-Piatra CraiuluiFăgăraș și DD
Romania

RO

Adventure Tours

www.adventure-tours.ro

Drumeții, ciclism, Excursii foto

Făgăraș, Piatra Craiului, Bucegi

RO

Adventure Transylvania

www.adventuretransylvania.co
m/

Priveliști, plimbări, ciclism,
mountain-biking

Transilvania

RO

Albatross Travel

www.albatross-travel.ro/

Cultură, vin

Romania

RO

Aldo Travel

www.aldo-travel.ro/

Păsări, arheologie, cultură,
trekking, drumeții

Romania

RO

Apuseni Experience

www.myromania.com.ro

RO

Arin Pernes - Mountain Guide

www.romaniatourism.info/

Drumeții

RO

ATU Travel

www.atutravel.ro/

Sălbăticie

Făgăraș, Retezat, Apuseni,
Bucegi etc.
Romania

RO

Brasov Day Trips

www.hubtotransylvania.com

Cultură, sălbăticie

Transilvania

RO

Carpat Bike

www.carpatbike.ro

ciclism

RO

Carpathian Adventures

Aventură

RO

Carpathian Nature Tours

www.carpathianadventures.com/
cntours.ro

Maramureș, Bucovina, Delta
Dunării, Transilvania, Bucovina
și Moldova (Făgăraș – șoseaua
Transfăgărășan)
Romania

RO

Ciao Romania

www.ciaoromania.co.uk/

Cultură, Natură

Masivul Piatra Craiului, Parcul
Național Piatra Craiului,
împrejurimile munților Bucegi și
Valea Bârsei
România

RO

Dealea Travel

www.dealelatravel.com/

Plimbări - Excursii de o zi

Cluj-Napoca, Sibiu, Baia Mare

RO

Discover Romania

discoveromania.ro

Plimbări, trekking, sălbăticie

RO

Experience Romania

www.experience-romania.com/

Trekking, Cultură

Transilvania: mai ales Munții
Piatra Craiului Mountains și
Munții Bucegi
România
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RO

Explore Romania

www.exploretravel.net

Alpinism, drumeții & Trekking,
mountain-biking, activități de
iarnă

Moldova & Bucovina;
Maramureș, Transilvania

RO

Explore Transylvania

www.explore-transylvania.com/

Făgăraș, DD

RO

Extreme Travel

www.extreme-travel.ro/

DD, urmărirea urșilor, Hotelul
de gheață
Expediții montane

RO

Go Romania Tours

www.goromaniatours.com/

Cultură

România

RO

Ibis Tours

www.ibis-tours.ro/

Urmărirea păsărilor combinat
cu DD

România

RO

Martin Adventures

www.martinadventures.ro/

Ture de aventură personalizate

România

RO

Mountain Sports

www.mountainsports.ro/

Trekking, alpinism, mountain biking, schi

România

RO

Mountain Guide - Sibiu

www.mountainguide-sibiu.ro/

Drumeții

Transilvania – mai ales munții

RO

Outdoor Activities In Romania.

www.danchitila.ro/

Plimbări, Cultură

România

RO

Outdoor Experience

www.outdoorexperience.ro

Drumeții,

RO

Pure Romania

www.pure-romania.com

Aventură, Cultură

Drumeții, tiroliană, caiac-canoe;
Carpații mai ales Munții
Călimani, Retezat, Hășmaș,
Apuseni
Plimbări cu rachetele pe
zăpadă, schi fond, urmărirea
animalelor: Munții Călimani,
Gurghiu, Hașmaș
Diverse regiuni din România

RO

Rolandia

www.rolandia.eu/

Aventură, Drumeții, Natură,
Foto, Cultură

România

RO

Romanian Discovery Itineraries

www.gobtf.com/

Plimbări, Cultură

Transilvania

RO

Roving Romania

www.roving-romania.co.uk

Drumeții, ciclism și mountainbiking

RO

Transylvania Challenge

www.transylvaniachallenge.ro/

Trekking și aventură

Brașov, Parcul Național Piatra
Craiului, Bucegii și zona
Transilvaniei săsești
Transilvania

RO

Transylvania Discovery Tours

Excursii culturale

Transilvania

RO

Transylvanian Wolf

Cultură, sălbăticie

RO

Trip 2 Ro

www.transylvania-discoverytours.ro/
www.transylvanianwolf.ro/wp/
about-us/
www.trip2ro.com/

Parcul Național Piatra Craiului și
Făgăraș
Mai ales Transilvania

RO

Tymes Tours

www.tymestours.ro

Interese speciale, priveliști ,
ture active

RO

Wildlife Travel

www.wildlifetravel.ro

Animale sălbatice, păsări

RO

Your Guide Romania

www.yourguide.ro

RO

Picture Travel

Www.Picturedtravel.Com/

Servicii de ghid montan și
instructor pentru aventuri pe
munte (drumeții, alpinism,
mountain-biking, parapantă,
schi)
Excursii foto

Cultură

Global

Transilvania, Mostly The
Timisoara Region, But Offers
Trip In The Făgăraș M. Too
Zona de interes este cea dintre
Munții Bucegi și Făgăraș, în
partea de SE a Transilvaniei, în
interiorul arcului carpatic.
Munții României

România

5. NOTE CHEIE PENTRU STATISTICĂ
Graficele s-au realizat folosind seriile de timp ale bazei de date TEMPO a Institutului Național de Statistică al României
http://statistici.insse.ro/shop/?lang=en.
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Graficele ce se referă la „regiunea Făgăraș” au fost întocmite pe baza datelor statistice pentru județele Sibiu și Brașov.
Tipuri de cazare
Stabiliment pentru primirea turiștilor cu funcții de cazare turistică – orice clădire sau stabiliment care oferă turiștilor
permanent sau sezonier cazare și alte servicii specifice.
Vile turistice, bungalowuri și pensiuni – stabilimente pentru primirea turiștilor cu funcții de cazare distincte pentru fiecare
clădire, chiar dacă au aceeași recepție pentru mai multe vile, bungalowuri sau pensiuni turistice.
Institutul Național de Statistică colectează anual date statistice despre stabilimentele de cazare pentru turiști cu o capacitate
existentă de minim 5 locuri.
⇒ Pensiuni agro-turistice – sunt acele unități de primire a turiștilor cu o capacitate de cazare de maxim 8 camere
situate în zona rurală și care funcționează în „locuințele” cetățenilor sau în clădiri independente și care oferă servicii
de cazare pentru turiști și condiții de preparare și servire a meselor, în locuri special amenajate, precum și
posibilitatea participării la activitățile gospodărești.
⇒ Apart-hoteluri – sunt hotelurile alcătuite din apartamente sau garsoniere echipate pentru a asigura păstrarea și
prepararea alimentelor și luarea mesei în același spațiu.
⇒ Bungalowuri – unități de cazare pentru turiști de mică capacitate, de obicei făcute din lemn sau alte materiale
similare. În zonele umede (munte, mare), ele pot fi construite și din zidărie. În general au activitate sezonieră.
⇒ Sunt situate în campinguri și sate de vacanță ca unități independente în spa-uri sau zone turistice sau ca spații
complementare pe lângă alte structuri de cazare pentru turiști.
⇒ Camping – este o unitate de cazare ce oferă turiștilor cazare în corturi sau rulote, amenajată pentru ca aceștia să își
poată parca mijloacele de transport, să își pregătească mesele și să se bucure de celelalte servicii specifice acestui
tip de unitate.
⇒ Hostel – o unitate turistică de cazare cu o capacitate maximă de cazare de 3 camere, garsoniere sau apartamente
situate pe niveluri diferite, în spații amenajate de obicei în clădiri cu altă destinație inițială decât cea de cazare
pentru turiști.
⇒ Hotel – o unitate turistică de cazare amenajată în clădiri întregi sau într-o parte a unei clădiri care oferă turiștilor
camere, garsoniere sau apartamente echipate corespunzător, furnizează servicii specifice și are un salon de recepție
și facilități de catering la fața locului.
⇒ Motel – o unitate de cazare de tip hotel situată de obicei în afara orașelor, lângă șoselele aglomerate, echipată și
amenajată pentru a satisface cerințele de cazare, masă și parcare sigură a vehiculelor.
⇒ Tabere școlare și preșcolare – sunt unități turistice de cazare pentru elevi și preșcolari.
⇒ Pensiuni turistice – Locații de primire a turiștilor cu capacitate de cazare de maxim 20 de camere și maxim 60 de
paturi ce funcționează în locuințele cetățenilor sau în clădiri independente și asigură cazare pentru turiști și condiții
pentru pregătirea și servirea meselor în locuri special concepute.
⇒ Cabană turistică – este o unitate turistică de cazare cu o capacitate relativ redusă, ce funcționează în clădiri
independente cu un stil arhitectural specific care asigură cazare, masă și alte servicii specifice necesare turiștilor
aflați în drumeție sau recreere în zonele montane, rezervațiile naturale, în apropierea stațiunilor balneo-climaterice
sau a altor atracții turistice. („cabanele de vânătoare” sunt asimilate „cabanelor turistice”).
⇒ Hanuri turistice – baruri sau mici unități locale ce oferă masă și cazare.
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⇒ Vile turistice – o unitate de primire a turiștilor cu capacitate de cazare relativ redusă ce funcționează în clădiri
independente cu stil arhitectural aparte, situate în stațiuni turistice sau în alte zone și locuri de interes turistic care
oferă turiștilor cazare și anumite servicii specifice.
⇒ Hoteluri pentru tineret – sunt unități turistice de cazare dotate foarte simplu, adaptate la cerințele caracteristice
tinerilor, care asigură cazare, masă și divertisment pe baza unui regulament intern specific (Începând cu anul 2009,
„hotelurile pentru tineret” sunt asimilate „hostelurilor”).
Definiții
⇒ Sosiri turiști cazați în unitățile turistice de cazare – Numărul de turiști cazați în unitățile de primire a turiștilor
include toate persoanele (români și străini) care au călătorit în afara localității unde domiciliază în mod normal
pentru o mai scurtă de 12 luni și au petrecut cel puțin o noapte într-o unitate turistică de cazare în zona din țară pe
care au vizitat-o; principalul motiv al călătoriei lor este acela de a desfășura o activitate remunerată în locațiile
vizitate./ the main reason of the journey is none other than to carry out a remunerated activity in the visited
places.
⇒ Sosiri vizitatori străini – Din punct de vedere statistic, un vizitator internațional este orice persoană care călătorește
într-o altă țară decât cea de domiciliu pentru o perioadă ce nu depășește 12 luni; scopul principal al călătoriei este
acela de a desfășura o activitate remunerată în țara vizitată. Sosirile reprezintă unitatea de măsură pentru vizitatorii
străini înregistrați la intrarea în țară. Numărul de sosiri diferă de numărul de persoane ce intră în țară. Aceeași
persoană din străinătate poate face mai multe deplasări într-o țară în perioada de referință, fiecare fiind înregistrată
ca o nouă sosire. Țara de origine a vizitatorului internațional e dată de cetățenia indicată pe pașaportul acestuia.
⇒ Indicele de folosire a unităților turistice de cazare (rata de ocupare) – Indicele de folosire a capacității turistice de
cazare se calculează ca raportul dintre numărul total de înnoptări și capacitatea turistică de cazare disponibilă la
momentul respectiv.
⇒ Înnoptări – Înnoptarea reprezintă fiecare noapte în care o persoană este înregistrată într-o unitate turistică de
cazare, fie că ea e prezentă în cameră sau nu.
⇒ Capacitatea turistică de cazare – Capacitatea turistică de cazare disponibilă reprezintă numărul de locuri de cazare
puse la dispoziția turiștilor de unitățile turistice de cazare, ținând seama de numărul de zile în care acestea sunt
deschise. Ea se exprimă în locuri-zile. Locurile din camerele sau din unitățile închise temporar din lipsă de turiști,
pentru reparații sau din alte motive sunt excluse.
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