Parcul Natural Brassovia
Un proiect de Dezvoltare Durabilă, Grijă fată de
Mediu și Turism sustenabil

Parcul Natural Brassovia și încadrarea lui
în Sustainable Development Goals (SDG)

Parcul Natural Brassovia

Parcul Natural Brassovia
Scopul declarat al ariei naturale protejate este acela de a proteja şi
conserva ansamblurile peisagistice în care interacţiunea activităţilor
umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu
valoare semnificativă peisagistică şi culturală, deseori de o mare
diversitate biologică cu menţinerea capitalui natural la un nivel optim
de funcţionare, cât mai apropiat posibil de regimul iniţial de
funcţionare.
• parc natural, categoria V IUCN - “ Peisaj terestru/ marin protejat:
arie protejată administrată în principal pentru conservarea
peisajului terestru şi marin si recreere”

Regândim o suprafață a orașului nostru!

Regândim o suprafață a orașului nostru!
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Parcul Natural Brassovia
Schita simplificată a Planului de Management PN Brassovia:
1. Scopul Planului de
Management

2. Descrierea Parcului

3. Zonarea

4. Aspecte culturale

5. Aspecte economice

6. Activități educative

7. Activități de
cercetare

8. Obiectivele PM

9. Domeniile PM

10. Ținte si actiuni

11. Măsuri

12. Colaborari

Rezervații existente în Municipiul Brașov

Incuderea rezervațiilor în arealul PN Brassovia

Păduri bătrane si totusi tinere !

Reteaua siturilor Natura2000 (SCI)

Încadrarea PN Brassovia în rețeaua de arii
protejate europene Natura2000

Legătura cu proiectul actual de cercetare al ICAS
în colaborare cu RPLP Kronstadt legat de pădurile
urbane și periurbane ale Municipiului Brașov

PN Brassovia și Harta Josephina

Contextul PN Brassovia și aeroportul Ghimbav

Contextul PN Brassovia și
“extindere” domeniului schiabil

Contextul PN Brassovia și
“extinderea” domeniului schiabil si drumurile
forestiere (AFIR)

Analiză S.W.O.T.
• Puncte Tari

• Oportunități

• Puncte Slabe

• Amenințări

Puncte tari

• Existența documentaților istorice, arheologice, etc.

• Context international favorabil - schimbări climatice
dramatice, vezi Australia, etc

• Împiedicarea furturilor de lemn din păduri prin
dezvoltarea silviculturii sustenabile

• Garantează și compensează partial poluarea creată de
catre aeroportul Ghimbav

• Posibilitatea organizării de strângeri de semnături pentru
brașoveni

• Contribuie la ameliorarea calității aerului în Brașov

• Susținere din partea iubitorilor de natură

• Existența rezervaților naturale în Mun. Brasov (Tâmpa,
Stejeriș, Postăvaru)

• Istoric extrem de valoros de cercetare științifică a zonei

• Vecinatatea directă față de SCI Piatra Mare
• Vecinatatea față de SCI Bucegi, Piatra Craiului, Făgăraș,
Podișul Hârtibaciului, etc.
• Existența unor suprafețe cu potențial ridicat de declarare
"areale de păduri virgine" (Studiu Greenpeace)
• Existența zonelor de protecție silvică "pădure-parc"
• Tensiunea creată de încercarea construcției drumului
forestier "Gorița"
• Existența posibilităților de recreere pentru brașoveni și
vizitatori
• Existența unor:
•
•
•
•

Trasee pentru persoane cu handicap motor
Trasee pentru familii
Trasee educative pentru vizitatori
Trasee tematice geo, bio, etc.

• Existenta rețelelor de pensiuni, hoteluri și restaurante in
UATurile din preajma PN Brassovia

• Existența unor facultăți în Brașov cu programă de
învățământ conexă: Fac. de Silvicultură, Turism,
Economie, Sociologie, etc.
• Existența secretariatului de turism durabil al Convenției
Carpatice în Brașov
• Programe de cercetare in ICAS – RPLP Kronstadt ideal pt.
fundamentarea PN Brassovia
• Existența unor evenimente sportive în zona de alergare
montană și MTB
• Existența unei rețele de poteci, marcate și nemarcate,
folosită de către populația locală și multe agenții de
turism
• Brașovul este capitala "neoficială" a turismului montan
din RO
• Suprafata integrala aflata in proprietatea UAT Brasov

Oportunități - PN Brassovia (1)
• Comparație cu PN Pădurea Bavareză (model)
• Balanța economică a PN Pădurea Bavareză și implicațile
în turismul local
• PN oferă posibilitatea gestionării unitare a tuturor
obiectivelor și proiectelor (eco)turistice din zonă
• Atragerea prin titualtura de PN cu suprafață
considerabilă a unui segment de piață turistică foarte
interesat și de înaltă calitate
• Întocmirea unui plan de management bazat pe cele 17
obiective și principii ale dezvoltării durabile
• Crearea unui Consiliu Științific care are rol decizional în
parc (oameni de știință, experți, etc.)
• Integrarea în Man and Biosphere al UNESCO
• Crearea Consiliului Consultativ (stakeholderi)
• Crează locuri de muncă în natură - similar cu ce se
întamplă în timpul iernii pe pârtiile din Poiana Brașov vezi și Parcul Național Pădurea Bavareză
• Mai multi angajați în natură care locuiesc in Brașov
• Demararea și dezvoltarea laturii eductive pentru școli,
tineri, etc.

• Dezvoltarea, împreună cu rețelele profesionale de
turism, a ofertei ecoturistice din județul Brașov
• Creearea unei rețele de observatoare de animale
sălbatice în proximitatea unei capitale de județ
• Poziționarea concurențială față de alte parcuri naționale
sau naturale din România (..de dezvoltat)
• Integrarea în rețeau de arii protejate la nivel național,
european și internațional
• Adaptarea amenajamentelor silvice cu includerea
componentei predominante de ecoturism pentru
brașoveni
• Dezvoltarea unei rețele de poteci pentru plimbare și
descoperire precum și poteci tematice
• Dezvoltarea de poteci de mountainbike
• Dezvoltarea transportului în comun până în diverse
puncte de finalizarea sau începere a plimbărilor
• Să devină Parcul Național Nr. 1 în ceea ce înseamnă
oferta ecoturistică în România
• Poziționarea pe piața europeană ca fiind singurul oraș
medieval la poalele unui Parc Natural
• Includerea ofertei ecoturistice în marketingul hotelurilor
și restaurantelor

Oportunități - PN Brassovia (2)
• Plan de mobilitate bazat pe transport verde
•

Autobuzele care servesc infrastuctura de transport a PN Brassovia
vor fi angrenate cu biogaz, biodiesel sau electric

•

Retea de trasee de bicicleta prin ThreeT InterReg si altele

• Dezvoltarea și revitalizare rețelei feroviara între
•

Râșnov, Predeal și Timiș,

•

Brasov si SIbiu

• Integrarea arealului PN Brassovia in strategia de
dezvoltare prin truism sustenabil a Judetuliui Brasov
(ThreeT-InterReg)
• Participarea la târguri internaționale de turism sub sigla
"Brassovia Natural Park"
• Crearea de sisteme de bio-monitorizare a PN Brassovia
dupa modelul Man and Biosphere al UNESCO

• Crearea de noi locuri de muncă, de estimat numărul
locurilor de munca directe și indirecte (vizitare, turism,
reclame, școlarizări, gastronomie, etc)
• Procedura de aprobare poate fi derulată covergent cu
cea de extindere a zonelor padure-parc și de extindere a
rezervaților existente (Tâmpa, Stejeriș, Postăvaru) sau a
pădurilor periurbane recreative
• Îndeplinirea prevederilor Convenției Carpatice prin
înfințarea PN Brassovia
• Componenta educativă – învățare prin explorare a naturii
- colaborare cu scolile din Brașov și județ
• Campanii media ("de ce să nu…„)
• Cooptarea societății civile pe mediu, jurnaliști,
influenceri, organizaților de sporturi outdoor, etc. înainte
de demararea procesului

• Pozitionarea clară "pro natura" față de alte orașe din
Romania (Sibiu, Cluj, Timisoara) în competiția creării
ofertei turistice sustenabile brasovene

• Creșterea diversității culturale (Brașov, Râșnov, Cristian,
Săcele)

• Să devină Brașovul orașul Nr.1 de ofertă turistică
sustenabilă

• Dezvoltarea unui program de comunicare

• Reconstructia Cetatii Brassovia pe Muntele Tampa –
(proiect de sine stătător), eventual doar la nivel virtual.
• Dezvoltarea de aplicații pentru plimbare și descoperire,
organizarea de quest-uri sau search and found cu premii
pentru stimularea ieșirii în natură

• Colaborare cu media din faza inițială a proiectului
• Dezvoltarea unui program de marketing
• Creare sistem de certificare eco pentru produse din PN
Brassovia
• Integrare in reteaua de parcuri urbane si periurbane RO

Oportunități - PN Brassovia (3)
• Impiedicarea asaltului imobiliar asupra naturii
brașovenilor prin zonarea clară si definitivă a arealeleor
si definirea acestora pe funcții de interes pentru
brașoveni și vizitatorii orașului
• Posibila susținere din partea HORECA
• Susținere din partea învățământului (școli, universităti,
etc.)
• Poziționarea favorabilă (interes turistic crescut pentru
Brașov și împrejurimi, acces feroviar, în curând aeroport,
poate autostradă) poate duce la sustenabilitate
financiară pe termen lung prin asigurarea uniu flux
constant de vizitatori

Puncte slabe
• Procedură greoaie de aprobare a PN

• Nu exista turoperatori certificati in turism sustenabil

• Interferente cu ANANP

• Nu exista certificare eco sau GSTC a destinatiei

• Avize de la toate ministerele

• Amprenta de CO2 nu corespunde asteptarilor actuale din
GreenDeal

• SF (Studiu de Fezabilitate) costisitor - poate fi finanțat
prin CL sau CJ sau Life+
• Sursa de finantare neclară
• Finanțare prin bugetul local și județean
• Finanțare prin "parcările care deservesc aria
protejată (WC-uri, infopuncte, suveniruri, hărti,
etc"
• Finanțare prin hoteluri și restaurante inexistenta pt
conservarea mediului natural
• Life+
• POIM, PODD, POIT
• Demararea pe faze a procesului de aprobare alternativa
• Declarare de A-Prot de interes local
•

Municipiul Brasov

•

Orasul Cristian

•

Orasul Rasnov

•

Muncipiul Sacele

• Declarare de A-Prot de interes judetean
• Nu exista pensiuni sau hoteluri certificate ecologic

• Nu exista suficienti ghizi specializati (sau monitori)in
domeniul cultural, istoric, etnografic, antropologic sau
eco-silvic, ornitologi, geologi, botanisti, etc
• Mobilitate verde inexistenta
• Management fragmentat al administrarii actualei
suprafete cu slaba cooperare
• Situri Natura2000 cu administratii diferite/inexistente
• Lipsa de cooperare si coerenta intre admin locala si ONG,
intre adminlocal si admin national, local si regional si
national, etc
• Fara plan de cercetare eco-silvic integrat pe termen lung
cu finantare asigurata
• Fara sistem de monitorizare legat de climate change pe
termen foarte lung

Amenințări
• Inrautarirea situatiei biodiversitatii daca nu exista un
plan coherent integrat de management pe termen foarte
lung
• Rezistența din partea actorilor silvico-extractivi care cred
ca joburile lor sunt periclitate
• Rezistența din partea actorilor imobiliari care vad in
peisajul brasovean doar o resursa imobiliara ce trebuie
exploatata fara a tine cont de alte criterii ale dezvoltarii
durabile
• Rezistența din partea domeniului schiabil Poiana Brașov
• Pierderea biodiversitatii în detrimentul dezvoltarii
ecoturismului
• Dezvoltare nesustenabila dupa principiul “mai multi
turisti, mai putine animale”
• Amplificarea ofertei de turism de masa (industrial)
• Amplificarea Kitschului optic in zonele de acces catre
Brassovia Poiana Brasov, Rasnov)

CORDONAREA INTEGRATA PRIN PN BRASSOVIA
ANANP

Coordonare cu alte AP

CONSILIUL LOCAL
BRAȘOV
CONSILIUL
ȘTIINȚIFIC

CONDUCEREA
PN BRASSOVIA

MANAGEMENTUL și
MONITORIZAREA
VIZITATORILOR

COORDINARE si
COMUNICARE

CONSILIUL
CONSULTATIV

SECRETARIAT
RESURSE UMANE

PROTECȚIA NATURII
CERCETARE

CENTRU DE VIZITARE
EDUCAȚIE DE MEDIU

JURIDIC
LOGISTIC

SILVICULTURĂ MANAGEMENTUL
SUPRAFEȚELOR

CONSILIUL
JUDEȚEAN
BRAȘOV

STAKEHOLDERI

MONITORIZAREA
NATURII PARCULUI

SERVICII CENTRALE

Matching SWOT to SDGs ! To be done ;)

Importanța economică regională a unui parc
național ca destinație turistică:
Parcul Național Pădurea Bavareză
Cifre:
•
•
•
•

52,4 mil. Euro valoare adaugata turistica directa
26 mil Euro valoare adaugata neta pt regiune
1,3 mil vizitatori
17,3 mil Euro Buget anual (2018) din care:
•
•
•
•
•

770.000 Euro Investitii
186.000 Euro transport public
700.000 Euro constructii
9,9 mil Euro personal (210 angajati)
5,8 mil Euro cheltuilei

• 70% zona naturala (fara necesitate de
interventie umana)
• 327343 vizitatori in 2 centre de informare
• 85,8 % acceptanta in randul populatiei locale
• 47.750 participanti la ghidarile oficiale
• 31.600 mc masa lemanoasa prelucrata din cauza
gandacului de scoarta
• 21 plangeri penale legate de incalcarea
regulamentului parcului
• 976.378 vizionari ale paginii de web

Importanța economică regională a unui parc
național ca destinație turistică:
Parcul Național Pădurea Bavareză

Importanța economică regională a unui parc
național ca destinație turistică:
Parcul Național Pădurea Bavareză

www.protectiamediului.ro
Parcul Natural Brassovia
Un proiect

GL Dezvoltare Durabilă, Mediu și Turism,
Vă mulțumește!
Sustinut de:

