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IntIntIntIntIntroducereroducereroducereroducereroducere

Aceastã broºurã a fost elaboratã în cadrul proiectului „Acþiuni
complexe pentru conservarea biodiversitãþii în nordul Munþilor Pãdurea
Craiului” finanþat de cãtre Programul GEF de granturi mici al
Programului Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Scopul acestui proiect este sã ofere o alternativã de dezvoltare a zonei
þintã în vederea conservãrii biodiversitãþii pãrþii nordice a Munþilor
Pãdurea Craiului.

Broºura îºi propune sã furnizeze informaþii despre modalitãþi de
utilizare într-o manierã durabilã a resurselor naturale pe care le deþine
comunitatea dumneavoastrã. Resursele naturale pe care le tratãm aici
sunt pãduri, peisaj, apã, sol, plante medicinale. La finalul acestei broºuri
sunt abordate douã modalitãþi de utilizare durabilã a resurselor naturale
care sã permitã pe de o parte conservarea acestor resurse ºi protecþia
mediului, iar pe de altã parte generarea de beneficii economice pentru
dvs ºi comunitatea din care proveniþi..

Broºura se adreseazã în aceeaºi mãsurã celor care deþin gospodãrii
în arealul vizat de proiect: comunitãþile Bratca ºi Mãgeºti ºi care
utilizezã în mod curent aceste resurse, cât ºi tinerilor din aceste
comunitãþi, cu o experienþã mai redusã în administrarea acestor resurse
într-un mod tradiþional ºi durabil.
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Dezvoltare durabilã

Dacã în trecut, oamenii îºi procurau cele necesare cu preponderenþã
din naturã, nevoile lor fiind limitate, între timp nevoile oamenilor s-au
diversificat, ajungând sã consume tot mai multe resurse. Astfel, au
apãrut terenurile agricole, meºteºugurile, comerþul ºi mult mai târziu
industria, activitãþi care au crescut exponenþial presiunea umanã asupra
mediului natural. Oamenii de azi acordã mai multã atenþie satisfacerii
propriilor nevoi, fãrã sã conºtientizeze suficient felul în care acþiunile
lor afecteazã tot ceea ce îi înconjoara. Modul de viaþã prezent, bazat cu
preponderenþã pe consum, afecteazã grav integritatea ºi echilibrul
naturii.

Toate activitãþile umane depind de mediu ºi de resursele naturale. O
parte din resursele naturale sunt regenerabile, iar altele, cum ar fi
combustibilii fosili (gazele ºi petrolul) sunt neregenerabile. Cu alte
cuvinte dacã aceste resurse nu sunt utilizate raþional în timp vor dispãrea.

Resursele regenerabile sunt în general resursele vii (ex: peºti, pãduri
etc.), care pot sã se refacã dacã nu sunt supraexploatate ºi pot fi astfel
folosite pe termen lung la aceaºi capacitate. Odatã ce resursele
regenerabile sunt consumate peste capacitatea lor de refacere se vor
diminua pânã la epuizare.

Astãzi…Ieri…
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Dezvoltarea durabilã presupune utilizarea resurselor din prezent
astfel încât ºi generaþiile urmãtoare sã beneficieze de aceste resurse. În
cadrul acestei publicaþii am considerat relevantã referirea la o serie de
resurse naturale specifice comunitãþilor Bratca ºi Mãgeºti, comunitãþi
ce fac obiectul proiectului „ Acþiuni complexe pentru conservarea
bidiversitaþii în nordul Munþilor Pãdurea Craiului” implementat de cãtre
Fundaþia Ecotop ºi finanþat de cãtre Programul GEF de granturi mici al
Programului Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Prin utilizarea resurselor naturale într-un mod nedurabil ºi ineficient
de cãtre membrii comunitãþii dvs. existã pericolul ca aceste resurse sã
se diminueze considerabil, atât cantitativ, cât ºi calitativ. Conservarea
resurselor naturale este o componentã importantã a dezvoltãrii durabile,
însã dezvoltarea durabilã nu se referã doar la componenta de mediu, deºi
existã tendinþa de a minimiza importanþa aspectelor sociale ºi
economice. Pentru ca o dezvoltare sã fie cu adevãrat durabilã este
necesar sã existe un echilibru între aspectele economice, sociale ºi de
mediu. În acest sens, în cadrul acestei broºuri am considerat necesar sã
dãm douã exemple de valorificare a resurselor naturale de care
dispuneþi, într-un mod durabil ºi eficient: agricultura ecologicã ºi
ecoturismul.
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Apa

Când omul a vãzut Pãmântul pentru prima datã din spaþiu, culoarea
sa dominantã era datã de albastrul oceanului planetar. Apa, consideratã
încã din vechime un simbol sacru al vieþii, este unul din elementele
esenþiale în procesele care menþin viaþa.

Deºi apa acoperã o mare parte din teritoriul planetei noastre (peste
75%), mai mult de 95% din aceastã apã este apã sãrata ºi nu se poate
utiliza pentru consum sau irigaþii. Ceea ce rãmâne, adicã 5%, este apã
dulce, o mare parte din ea fiind sub formã de gheaþã. Mai puþin de 3%
din apa de pe pãmânt este potabilã sau utilizabilã în irigaþii. Mai mult
decãt atât, resursele de apã sunt distribuite inegal, existã foarte multe
zone pe glob unde nu plouã, iar altele sunt inundate constant din cauza
ploilor abundente.

Chiar dacã oamenii nu pot sã utilizeze apa de mare, aceasta este
foarte importantã. De exemplu unele animale mici, unele plante cum ar
fi algele sau planctonul trãiesc în mare. Ele reprezintã hrana de bazã
pentru viaþa marinã ºi produc aproximativ 75% din oxigenul existent în
aer.

Calitatea apei în zona dumneavoastrã:
Majoritatea culturilor agricole din zona dumneavoastrã utilizeazã

chimicale ºi fertilizatori care pot sã ajungã in apã ºi sã o polueze. Apa
menajerã deversatã în cursurile de apã, poluanþii de la maºini, utilajele
agricole ºi cei rezultaþi din activitãþile productive reprezintã sursa
principalã de acidificare a apei. O parte din apa de suprafaþã, sursã de
apã potabilã pentru majoritatea oamenilor, conþine chimicale, uleiuri ºi
alte substanþe toxice care pãtrund în pãmânt.

Ce puteþi face dumneavoastrã:
- Faceþi cu preponderenþã duº în loc de baie. La o baie se consumã

aproximativ 150-200 l de apã ºi 3-4 ori mai multã energie decât la
un duº de 3 minute.

- Opriþi apa de la duº cât timp vã sãpuniþi. În acest fel veþi salva o
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cantitate considerabilã de apã ºi energie, care altfel s-ar irosi.
- Opriþi apa în timp ce spãlaþi vasele cu detergent, ºi porniþi robinetul

la limpezire.
- Colectaþi apa de ploaie pentru a o utiliza în gospodãrie.
- La captarea izvoarelor utilizaþi doar o treime din debitul apei pentru

a nu modifica iremediabil cursul de apã.
- Pentru colectarea apei menajere folosiþi un sistem de fose septice

pentru a se evita poluarea cursurilor de apã si a apei freatice.
- Evitaþi utilizarea de insecticide ºi pesticide în agriculturã.

ªtiaþi cã:
- Fãrã hranã, o persoanã poate sã trãiascã o lunã sau mai mult, dar fãrã

apã nu poate trãi mai mult de 3-4 zile?
- Doar câteva miligrame de DDT pe tonã de apã reduce cantitatea de

oxigen produsã de alge la jumãtate?
- Zonele umede (mlaºtini, bãlþi) sunt esenþiale pentru echilibrul

natural, mai ales ca locuri de viaþã pentru multe tipuri de animale de
apã?

- Dioxidul de sulf din aer transformã ploile în ploi acide?
- Apa poluatã duce la diminuarea cantitãþii de apã potabilã?
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Solul

Solul este una din resursele naturale esenþiale în a asigura calitatea
vieþii, fiind suportul pentru o multitudine de activitãþi umane cum ar fi:
agricultura, creºterea animalelor sau exploatarea pãdurii.

Deºi solul este considerat o resursã inepuizabilã, resursele de sol sunt
ameninþate de o serie de activitãþi umane:
- Folosirea intensivã a chimicalelor a dus la acumularea în sol a

metalelor grele ºi a altor compuºi toxici,
- Pãºunatul intensiv a dus la distrugerea stratului vegetal ºi la eroziunea

parþialã sau totalã a solului. Unele animale, cum ar fi caprele, se
hrãnesc preponderent cu rãdãcini, ceea ce conduce la distrugerea
solului,

- Fertilizatorii ºi alþi compuºi chimici utilizaþi în agriculturã au
contaminat solul ºi apele freatice,

- Defriºãrile masive au contribuit la procesul de deºertificare ºi la
dispariþia solului;

Ce puteþi face dumneavoastrã:
- evitaþi utilizarea erbicidelor ºi îngrãºãmintelor chimice în agriculturã.

În locul lor utilizaþi cu preponderenþã îngrãºãminte naturale (gunoi
de grajd);
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- nu lãsaþi animalele sã pascã prea mult în acelaºi loc, pentru a evita
suprapãºunatul;

- evitaþi defriºarea masivã a zonelor impãdurite sau cu arbuºti, sau dacã
acest lucru nu este posibil, replantaþi vegetaþia îndepãrtatã;

ªtiaþi cã:
- pentru a produce un kilogram de carne este nevoie de 10 ori mai mult

pãmânt arabil decât este necesar pentru a produce un kilogram de
grâu?

- humusul adãposteºte numeroase organisme care produc nutrienþii
necesari plantelor?

- humusul are o consistenþã granuloasã, ceea ce permite circulaþia
aerului ºi face ca solul sã fie mai uºor de cultivat?

- humusul permite solului sã reþinã apã în perioadele de secetã?
- în condiþii normale, natura are nevoie de la 1000 pânã la 4000 de ani

sã creeze 10 mm de sol?
- arborii ºi vegetaþia protejeazã solul, previn eroziunea ºi ajutã la

menþinerea apei în sol?
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Pãdurile

Pãdurile acoperã în prezent aproximativ o treime din suprafaþa
uscatului, deºi în trecut aproape jumãtate din suprafaþa pãmântului era
acoperitã de pãduri. Aceastã suprafaþã s-a diminuat atât de mult în mare
parte datoritã defriºãrilor masive pentru crearea de terenuri agricole ºi
zone pentru locuit. În timp, suprafaþa ocupatã de pãdure din þara noastrã
s-a redus de la 75% din suprafaþa totalã la 27% în prezent, suprafaþã care
continuã sã scadã.

Pãdurea este consideratã de majoritatea oamenilor o resursã
nelimitatã de lemn. Câteva din efectele defriºãrilor sunt: diminuarea
unei importante materii prime pentru industrie ºi consumul populaþiei
(lemn, fructe de pãdure, ciuperci etc.), privarea localnicilor de o sursã
de venit pe termen lung, modificarea circuitului apei ºi a oxigenului în
naturã, dispariþia unor specii de plante ºi animale, apariþia fenomenului
de deºertificare.

Pe de altã parte, pãdurea este un factor de menþinere a echilibrului
ecologic; oferã adãpost omului ºi animalelor împotriva poluãrii,
zgomotului, soarelui sau vântului; reprezintã o sursã de hranã pentru om
ºi animale; este o sursã de remedii naturale ºi are un rol recreativ. Deºi
aceste resurse sunt prezente într-o cantitate considerabilã ele sunt
insuficient exploatate, punându-se în principal accentul pe exploatarea
lemnului.

Ce puteþi face dumneavoastrã :
În cazul unei administrãri corecte a pãdurii existã o serie de avantaje,

cum ar fi: asigurarea calitãþii superioare a apei ºi aerului, menþinerea
echilibrului între speciile de plante ºi animale ºi locul în care acestea
trãiesc, furnizarea de oportunitãþi de recreere ºi petrecere a timpului
liber, protecþie împotriva poluãrii, menþinerea peisajelor naturale,
protecþie împotriva eroziunii solului.

Astfel, vã recomandãm sã:
- exploataþi într-o mai mare mãsurã resursele alternative ale pãdurii
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(fructe de pãdure, ciuperci, plante medicinale);
- exploataþi pãdurea conform amenajamentelor silvice ºi sã o

administraþi utilizând personal specializat;
- plantaþi acele specii de arbori care utilizeazã în mod optim condiþiile

de mediu specifice zonei dvs;
- reutilizaþi deºeurile de lemn rezultate în urma exploatãrilor;
- constituiþi asociaþii ale proprietarilor de pãduri pentru o administrare

ºi exploatare mai eficientã a terenurilor pe care le deþineþi;
- reîmpãduriþi suprafeþele defriºate ºi sã identificaþi noi terenuri ce pot

fi împãdurite;
- respectaþi recomandãrile specialiºtilor cu privire la perioadele ºi

tehnicile de împãdurire ºi speciile tipice fiecãrei zone.

ªtiaþi cã:
- Un teren împãdurit poate absorbi de 4 ori mai multã apã decât un

teren gol, aºa încât la ploi mari, dacã nu poate fi reþinutã de vegetaþie,
apa se scurge în torenþi ºi astfel se produc inundaþiile ºi alunecãrile
de teren?

- Un ciclu natural de producþie într-o pãdure dureazã în medie 100 de
ani?
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- Pãdurea reþine, în coroanele arborilor, particule fine de praf sau
cenuºã?

- 2/3 din cantitatea de oxigen al planetei, consumat de lumea vie, de
industrie sau autovehicule, este furnizat atmosferei de cãtre arbori ºi
arbuºti?

- 1 metru pãtrat de muºchi de pãdure poate reþine 5 litri de apã?
- Suprafaþa împãduritã a României este de 26.7%, mult sub media

recomandatã?
- Datoritã despãduririlor de pe glob la fiecare 30 de minute dispare o

specie animalã ºi una vegetalã?
- Zonele defriºate pânã în prezent sunt atât de mari încât ar trebui sute

de ani de recuperare naturalã pentru a se reface vegetaþia originalã?
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Plante medicinale

Încã din cele mai vechi timpuri omul a apelat la ajutorul naturii
pentru a se vindeca. Pajiºtile ºi pãdurile i-au oferit remedii pentru
diverse boli ºi afecþiuni. Plantele medicinale sunt o resursã valoroasã a
pãdurilor ºi pajiºtilor. Acestea sunt specii vegetale, cultivate sau
spontane, care prin compoziþia lor chimicã au proprietãþi farmaceutice
ºi sunt folosite în terapeutica umanã ºi veterinarã. România se poate
lãuda din acest punct de vedere cu o bogãþie ºi o varietate de plante
medicinale ieºitã din comun.

ªtiinþa a încercat de foarte multe ori sã reproducã în laborator o parte
din principiile active ale acestor plante, însã în realitate aceste substanþe
sunt doar niºte copii care nu vor putea sã atingã proprietãþile plantelor.
Compoziþia chimicã a plantelor medicinale este foarte complexã ºi
variazã de la o specie la alta.

Recoltarea plantelor trebuie sã se facã din zone cât mai puþin poluate,
în momentul optim de recoltare al acestora, când concentraþia de
substanþe active este maximã. Acest moment diferã în funcþie de
organele plantei. Florile se culeg în timpul înfloririi; frunzele înainte sau
în timpul înfloririi; rãdãcinile se recolteazã primãvara devreme sau
toamna târziu; fructele se culeg în momentul când sunt coapte; scoarþa
atunci când începe circulaþia sevei (doar primãvara); mugurii se culeg
primãvara, înainte de desfacere; iar seminþele dupã ce se coc fructele.
Dupã culegere, plantele se vor usca, putând fi astfel utilizate o perioadã
lunga de timp, pãstrându-ºi relativ intacte principiile active.

Plantele se pot utiliza sub formã de decoct, infuzie, cataplasmã,
tincturã, sirop, plante macerate, uleiuri medicinale.

Ce puteþi face dumneavoastrã:
- persoanele care recolteazã plante medicinale trebuie sã cunoascã

foarte bine aceste plante, pentru a se evita confuzia cu alte plante care
pot avea efecte negative;

- pentru recoltarea florilor sau pãrþilor florale cu frunze se va utiliza
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foarfecele;
- se va evita culegerea fructelor plantei în totalitate pentru a se asigura

perpetuarea speciei;
- culegerea florilor trebuie sã aibã loc la amiazã, de preferat în zilele

însorite;
- se recomandã uscarea la soare doar a florilor albe, a rãdãcinilor sau

scoarþei. Florile colorate, frunzele ºi mugurii se vor usca la umbrã,
iar fructele se pot usca în cuptor la temperaturi ridicate;

- pentru o valorificare avantajoasã a plantelor medicinale, luaþi
legãtura cu o firmã de profil, care doreºte sã le achiziþioneze la preþuri
avantajoase pentru dvs.

ªtiaþi cã:
- Scoarþa arborelui de tisã (Taxus brevifolia) conþine un compus numit

Taxol, folosit ca agent împotriva cancerului ovarian, de sân sau de
plãmân?

- Sunãtoarea (Hypericum perforatum) are efecte similare unor
medicamente prescrise in cazurile de depresie?

- Mlãdiþele de afin (Vaccinium myrtillus) trateazã bolile de ochi ºi
diverse afecþiuni digestive, iar frunzele ºi fructele conþin o substanþã
asemãnãtoare cu insulina?
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Peisaj carstic

Peisajul carstic poate fi considerat unul dintre cele mai spectaculoase
ºi impresionante tipuri de peisaj, datoritã marii diversitãþi a formelor ºi
microformelor de relief pe care acesta le prezintã. Abrupturile calcaroase
ce au inãlþimi ameþitoare, vãile carstice de un pitoresc deosebit au
reprezentat din totdeauna atracþii turistice ºi nu numai.

Termenul de „carst” îºi are originile în denumirea unei regiuni din
Slovenia (Podiºul Karst- kar în limba celtã înseamnã câmpie de piatrã),
regiune în care fenomenele carstice sunt spectaculoase. Azi acest termen
se utilizeazã pentru a descrie zone similare din lume, cu un peisaj
specific rezultat în urma acþiunii apei asupra calcarului.

Peisajul carstic este de douã tipuri, ºi anume exocarst (forme carstice
de suprafaþã) ºi endocarst (carst subteran). Formele de exocarst cele mai
reprezentative sunt: doline, lapiezuri, uvale, vãi carstice, portal de
peºterã, iar cele de endocarst: aven (peºterã verticalã), salã de peºterã,
galerie subteranã.

Integritatea oricãrui sistem carstic depinde de interacþiunea dintre sol,
apã ºi aer. Orice intervenþie în aceastã relaþie va avea un impact mai
mare sau mai mic asupra carstului.

Peisajul carstic ºi elementele sale au avut dintotdeauna o valoare
superioarã celei pur economice. De exemplu, peºtera a fost adãpostul
omului preistoric, oferindu-i protecþie ºi adãpost. Mai apoi adâncul
peºterilor a fost vãzut ca ºi lãcaºul spiritelor ºi al vrãjitorilor, existând
o serie de mituri cu privire la aceste locuri. În prezent mediul subteran
a devenit un loc de explorare, cercetare ºi nu în ultimul rând o atracþie
datoritã frumuseþilor pe care le poate oferi. Însã atunci când vorbim de
peisaj carstic nu vorbim numai de peºteri, peisajul carstic fiind unul
complex ºi variat. Toate elementele peisajului carstic sunt atractive
datoritã formelor ºi modului în care au luat naºtere.

Protejarea peisajul carstic este importantã, acesta având o valoare
ridicatã economicã ºi ºtiinþificã. Valoarea economicã a carstului este
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datã de întrebuinþarea acestuia în agriculturã (solurile formate pe calcare
sunt deosebit de productive), ca ºi sursã de apã (pentru consum ºi
irigaþii), exploatare ºi nu în ultimul rând pentru turism (potenþialul
turistic al peisajului carsic este unul deosebit de important).

ªtiaþi cã:
- aproximativ 12% din suprafaþa de uscat a Pãmântului este formatã

din calcare?
- cca. 25% din populaþia globului depinde de apa care provine din

surse carstice?
- liliecii din peºteri consumã o cantitate enormã de insecte, agricultura

beneficiind de acest lucru?
- cele mai vechi urme ale omului preistoric au fost gãsite în peºterile

din China ºi au o vechime de peste 500.000 de ani ?
- cca 50% din producþia anualã de þiþei ºi gaze naturale este concentratã

în golurile subterane formate în calcare?
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Agriculturã ecologicã

Una din metodele de valorificare a resurselor naturale ºi în acelaºi
timp de utilizarea a acestora într-un mod durabil este agricultura
ecologicã, numitã ºi durabilã sau biologicã.

Agricultura ecologicã urmãreºte obþinerea de produse prin metode
de culturã care respectã mediul. În acest fel se minimizeazã efectele
negative asupra solului, apei, aerului ºi diversitãþii speciilor precum ºi
asupra producãtorilor ºi consumatorilor.

O agriculturã ecologicã presupune:
- utilizarea îngrãºãmintelor naturale pentru fertilizarea solului ºi

împrãºtierea insectelor utile, pentru a crea un echilibru între prãdãtori
ºi însectele dãunãtoare,

- speciile ºi soiurile cultivate în sistemele de agriculturã ecologicã sunt
alese în funcþie de adaptabilitatea lor la condiþiile locale de sol ºi
climã, precum ºi de toleranþa la atacul daunãtorilor ºi bolilor,

- rotaþia culturilor în cicluri de 6 sau 12 ani, pentru a se evita
deteriorarea solului. Monoculturile nu sunt recomandate,

- distrugerea buruienilor prin mijloace manuale, mecanice sau termice.
Este interzisã utilizarea erbicidelor ºi insecticidelor convenþionale,

- utilizarea raþionalã a surselor de apã,
- încurajarea dezvoltãrii fermelor de dimensiuni mici ºi medii în

detrimentul fermelor mari, de producþie intensivã,
- utilizarea acelor metode de lucru care sã contribuie la protejarea ºi

conservarea resurselor naturale,
- minimizarea tuturor formelor de poluare rezultate din tehnologiile

agricole clasice,
- obþinerea de producþii optime, nu maxime
- utilizarea într-o mãsurã cât mai micã a mijloacelor de producþie care

se bazeazã pe folosirea de resurse neregenerabile (cum ar fi petrolul
sau alþi combustibili fosili), iar pe termen lung încearcã sã le
înlocuiascã cu mijloace de producþie care utilizeazã resurse
regenerabile.



18

Avantajele practicãrii agriculturii ecologice:
- se evitã o multitudine de forme de poluare,
- se menþine fertilitatea naturalã a solului,
- permite producãtorilor agricoli un nivel de trai decent,
- se obþin produse sãnãtoase ºi de înaltã calitate.

Fiecare dintre noi poate contribui la dezvoltarea unei astfel de
agriculturi prin:
- achiziþionarea de produse care provin din agricultura ecologicã;
- achiziþia de produse agricole care nu au parcurs un drum prea lung

de la locul de producþie pânã la locul de desfacere;
- utilizarea de îngrãºãminte naturale în cadrul producþiei agricole

proprii;
- fertilizarea pãmântului cu precauþie sau chiar deloc;
- cultivarea cu preponderenþã de soiuri locale de plante.

Legislaþia din România cu privire la agricultura ecologicã:
În România, agricultura ecologicã a fost recunoscutã oficial în anul

2000 prin Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr.34 din 17 aprilie þi de
atunci þi pânã acum este într-un proces continuu de consolidare, inclusiv
din punct de vedere legislativ. Aºadar, agricultura ecologicã din
România se subordoneazã urmãtoarelor 6 acte normative naþionale:
1. Ordonanþa de Urgenþã nr.34 din 17 aprilie 2000 privind produsele

agroalimentare ecologice, publicatã în Monitorul Oficial al României
nr. 172 din 21 aprilie 2000;

2. Hotãrârea Guvernului României nr. 917 din 13 Septembrie 2001
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
O.U.G. nr. 34/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României nr.
640 din 12 octombrie 2001;

3. Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor þi al
Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor nr. 417 din 13
Septembrie 2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind
etichetarea produselor agroalimentare ecologice, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 778/partea I din 25 octombrie
2002;
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4. Ordinul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor þi Mediului nr.
527 din 13 August 2003 pentru aprobarea Regulilor privind sistemul
de inspecþie ºi certificare ºi condiþiile de acreditare a organismelor
de inspecþie ºi certificare în agricultura ecologicã, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 613/partea I din 29 august 2003;

5. Ordinul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor þi Mediului nr.
721 din 26 septembrie 2003 pentru aprobarea Regulilor privind
importul ºi exportul produselor agroalimentare ecologice, publicat
în Monitorul Oficial al României nr. 701/partea I din 7 octombrie
2003;

6. Ordinul nr. 190 din 28 iunie 2006 privind modificarea ºi completarea
anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor þi
al preþedintelui Autoritãþii Naþþionale pentru Protecþia Consuma-
torilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind
etichetarea produselor agroalimentare ecologice, publicat în
Monitorul Oficial al României nr.598 din 11.07.2006;

Finanþãri pentru agricultura ecologicã:
Pentru sprijinirea financiarã a iniþiativelor de agriculturã ecologicã

existã douã tipuri de sprijin direct, acordate de cãtre Guvernul României
astfel:

1. Hotãrârea Guvernului României nr. 1853
din 22 decembrie 2005 privind sprijinul
direct al statului prin acordarea de subvenþii,
în anul 2006, producãtorilor agricoli din
sectorul animalier þi din sectorul piscicol,
publicatã în Monitorul Oficial al României
nr. 21 din 10 ianuarie 2006
2. Normele Metodologice in 14 februarie
2006 de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr.
1.853/2005 privind condiþiile de acordare a
subvenþiilor în anul 2006, producãtorilor
agricoli din sectorul animalier þi din sectorul
piscicol



20

3. Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 20 din 2 martie 2006 privind
sprijinul direct al statului acordat producãtorilor agricoli din sectorul
vegetal în anul 2006, publicatã în Monitorul Oficial cu numãrul 216
din data de 9 martie 2006,

4. ORDIN nr. 218 din 29 martie 2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.
20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat în anul 2006
producãtorilor agricoli din sectorul vegetal, publicat în Monitorul
Oficial cu numãrul 311 din data de 6 aprilie 2006.

Pentru mai multe informaþii despre agricultura ecologicã, puteþi
contacta:

Asociaþia Bioagricultorilor „Bioterra”
407281, Luna de Sus nr.376, jud. Cluj
Tel.: +40-264-266606 Fax: +40-264-266709
E-mail: office@bioterra.org.ro , Web: www.bioterra.org.ro
Alte resurse pe internet:
www.agricultura-ecologica.ro (un web site de prezentare a ofertelor

ºi cererilor de produse agricole ecologice)
www.bioagro.ro (un web site ce prezintã principiile agriculturii

ecologice în ceea ce priveºte producþia vegetalã ºi creºterea animalelor)
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Turismul

Turismul este unul din sectoarele cele mai
importante ºi cu cele mai mari creºteri ale
economiei mondiale. Un produs turistic
înglobazã o multitudine de servicii ºi resurse, atât
naturale cât ºi antropice. Pentru foarte multe
regiuni turismul este sectorul principal al
dezvoltãrii economice ºi o importantã sursã de
locuri de muncã pentru localnici. Pe de altã parte,

dezvoltarea intensivã a turismului într-o perioadã de timp relativ scurtã
nu rãmâne fãrã efecte negative pentru o comunitate ruralã, ca a dvs.
Destinaþiie turistice în care turismul are caracter de masã se confruntã
cu o creºtere a presiunii asupra mediului natural, cultural ºi socio-
economic. Printr-o dezvoltare necontrolatã se pune în pericol calitatea
resurselor turistice, resurse indispensabile pentru producerea
fenomenului turistic.

Principalele efecte negative ale turismului de masã sunt:
- dispariþia practicilor tradiþionale, localnicii preferând abandonarea lor

în detrimentul activitãþilor turistice,
- modificarea valorilor ºi a identitãþii locale,
- adâncirea diferenþelor de clasã socialã,
- degradarea mediului.

Spre deosebire de sectoarele productive ale economiei care sunt mari
consumatoare de materie primã, turismul, printr-un management
responsabil, poate valorifica aceste resurse fãrã a le consuma pânã la
epuizare.

Turismul responsabil este o formã de turism care minimizeazã
efectele economice, sociale, ºi de mediu negative ale fenomenului
turistic. Constã în practicarea unor forme de turism care nu afecteazã
mediul natural, nu perturbã major viaþa cotidianã a populaþiei din
destinaþiile turistice, ºi menþine integritatea culturalã localã. În cazul
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turismului responsabil comunitatea localã participã direct la luarea
deciziilor privind dezvoltarea turisticã, fiind implicatã inclusiv în
administrarea directã sau indirectã a beneficiilor rezultate din turism.

Turismul responsabil:
- utilizeazã resursele naturale la un nivel optim,
- respectã autenticitatea socio - culturalã a comunitãþilor gazdã,
- genereazã beneficii economice localnicilor ºi contribuie la creºterea

calitãþii vieþii lor, îmbunãtãþeºte condiþiile de muncã ºi accesul la
resurse,

- este foarte sensibil din punct de vedere cultural, îi apropie pe turiºti
ºi pe localnici, contribuind la crearea unui sentiment de mândrie
localã dar ºi de încredere,

- implicã localnicii în decizii ce le afecteazã ºi modificã viaþa.

Ce puteþi face dumneavoastrã:
- sã dezvoltaþi servicii locale de calitate (cazare, masã, agrement,

transport, ghizi locali) care sã reprezinte specificul zonei dumnea-
voastrã,

- sã protejaþi resursele naturale ºi culturale locale,
- sã aveþi o viziune comunã de dezvoltare a turismului în care fiecare

persoanã interesatã sã aibã un rol ºi dreptul de a participa la luarea
deciziilor,

- sã fiþi receptivi la nevoile clienþilor,
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- sã constituiþi asociaþii de întreprinzãtori în turism, pentru a vã putea
reprezenta interesele ºi a vã uni forþele, mai ales în ceea ce priveºte
promovarea turisticã a zonei dvs

Model de succes în turismul rural:
Comunitatea din Sâncraiu, aflatã nu departe de Huedin, în nordul

Munþilor Apuseni, este un model de dezvoltare a unor iniþiative de
turism responsabil. Astfel, pe o perioadã de cãþiva ani, oamenii de aici
au reuºit sã creeze o poveste de succes, pe care v-o împãrtaºim pe scurt
aici:
- satul este aºezat la poalele Munþilor Apuseni, la limita depresiunii

Huedinului, nu departe de drumul european E 60, ºi deþine un
patrimoniu cultural ºi natural obiºnuit pentru aceastã zonã: o bisericã
reformatã veche de cãteva sute de ani, tradiþii populare cu specific
maghiar, ce se mai regãsesc în portul popular ºi casele construite
respectând arhitectura tradiþonalã, gastronomie specificã.

- Oamenii sunt harnici ºi ospitalieri, gospodãriile au un aspect îngrijit,
iar curãþenia domneºte peste tot

- O parte din localnici s-au asociat într-o asociaþie localã de promovare
a turismului ºi au deschis mici pensiuni (2-3 camere), ce nu au
necesitat investiþii mari, spaþii de cazare incluse în propriile
gospodãrii

- Un întreprinzãtor a înfiinþat o agenþie de turism localã ºi un centru
local de informare turisticã, aceastã agenþie ocupându-se de
rezervãrile de cazare în zonã ºi de promovare, în schimbul unui
comision.

- Toatã lumea practicã tarife similare la serviciile de cazare ºi masã,
în funcþie de confortul ºi calitatea serviciilor oferite

- Zona este vizitatã de o mulþime de turiºti, cu preponderenþã strãini
(în special din Ungaria), ce stau în zonã în medie câte 2-3 zile

- Pensiunile oferã atãt servicii de cazare cât ºi de masã, utilizând cu
proponderenþã produse alimentare locale

- În sat existã un centru de închiriere biciclete precum ºi posibilitatea
de a folosi serviciile unor ghizi locali
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Pentru mai multe informaþii despre turismul din zona Sãncraiu,
puteþi contacta:

Vincze Kecskés István - Davincze Tours
407515 Sâncraiu, nr.291
jud.Cluj, Romania
Tel-fax:0040-264-257580
Mobil:0040-745-637352
email:davincze@cluj.astral.ro,  www.sancraiu.ro

Informaþii ºi asistenþã în dezvoltarea turismului responsabil ºi al
ecoturismului mai puteþi obþine de la:

CAPDD Bihor,
P-þa 1 Decembrie nr.4-6, etaj I, cam.8
Oradea, 410068
Tel/fax: 0259/472434
Email: contact@capdd-bihor.org, www.capdd-bihor.org

Asociaþia de Ecoturism din România
OP 1 CP 210, Braºov 500500
Tel / fax: 0368 441084
Email: eco.romania@gmail.com, www.eco-romania.ro






