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I. INTRODUCERE
Ghidul HERITAGE-FRIENDLY ECONOMY pentru patrimoniul cultural transfrontaier românobulgar face parte din proiectul A heritage-friendly cross-border economy in Romania and
Bulgaria, finanțat prin Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020. Întregul
proiect, inclusiv principalul său rezultat - Strategia de dezvoltare a unei economii care
protejează resursele naturale și culturale în România și Bulgaria - este promotorul
conceptelor de valorificare economică sustenabilă a patrimoniului cultural și natural din
regiunea de graniță româno-bulgară.
În acest sens, Strategia propune informații, măsuri și proiecte care să stimuleze mediul de
afaceri și toate părțile interesate de patrimoniu în abordarea unei atitudini noi,
cuprinzătoare, care să asigure menținerea autenticității, calității și integralității acestuia,
în beneficiul individului și actualelor comunități locale, precum și al viitoarelor generații.
Prezentul Ghid prezintă modele alternative economice, cele mai multe suprapunându-se
parțial în concepte și practici, exemple și proiecte care pot inspira întreprinderile pe
această cale inovatoare.
Pentru informații suplimentare asupra proiectului A heritage-friendly cross-border
economy in Romania and Bulgaria se poate consulta site-ul de web www.heritagerobg.eu

II. MODELE ECONOMICE ALTERNATIVE HERITAGE-FRIENDLY
Modelele alternative de a desfășura activități economice au apărut, s-au transformat și
luat forme noi, sau s-au perimat continuu de-a lungul istoriei, ele au fost subtil integrate
de modelele alternative societale sau în propunerile utopice de organizare a unor
comunități idealiste care să rezolve definitiv și exemplar problemele omenirii. Niciunul din
modelele prezentate de ghid nu este nou, nu este o inovație ambițioasă a vreunei școli de
gândire economică modernă, ci vine dintr-un timp care nu poate fi trasat cu exactitate în
trecut. Dar fiecare în parte a fost propus spre dezbatere și aplicare ca soluție pentru
marile provocări de mediu, sociale sau religioase cu care se confruntă comunitățile, și care
fac parte din permanenta transformare în care trăim. Mai populare sau mai puțin populare,
în funcție de moment, aceste modele alternative variază larg și se adaptează problemelor
pe care le adresează, audienței sau interpretării date de cel care le propune și
promovează.

II.1. Economie circulară
Economia circulară este un concept care s-a inspirat în mod direct din natură, de la
sistemele vii, și consideră că sistemele noastre ar trebui să funcționeze ca un organism
care procesează „nutrienții” și apoi îi întoarce în circuit – fie el un circuit biologic sau
tehnic – astfel „închizând bucla” sau fiind „regenerativ”, termeni cu care este asociată
economia circulară.
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Conceptul este caracterizat ca o economie bazată pe refacere și regenerare din designul
bunurilor, și își propune să mențină bunurile, componentele acestora și materialele la cea
mai mare rată a lor de utilizare și de valoare pe întregul lor ciclu de viață, făcând, în
același timp, distincția între ciclurile biologice și cele tehnice1. Este concepută ca un ciclu
de dezvoltare continuu pozitivă care protejează și consolidează capitalul natural al
resurselor, optimizează valoarea acestora și propune noi modele de gestionare a resurselor
finite și a fluxurilor de regenerare.
În termeni practici și succinți, principiile economiei circulare se traduc prin șase măsuri pe
care le pot aplica întreprinderile2:
1. Regenerare: trecerea la utilizarea de energie si materiale din surse regenerabile,
restabilirea, păstrarea și refacerea ecosistemelor, precum și returnarea în natură a
resurselor biologice recuperate.
2.
Co-utilizare: co-utilizarea bunurilor (ex. mașini, sedii și birouri, aparate și
echipamente), reutilizare – second hand, prelungirea vieții bunurilor prin întreținere,
design care să asigure înlocuirea de piese – reutilizare – upgradare/actualizare – reparare,
etc.
3. Optimizare: sporirea performanței/eficienței bunurilor și prelungirea vieții lor,
reducerea deșeurilor în procesul de producție și pe lanțul valoric (la nivel de extragere a
materiilor prime, logistică, producție, utilizare și colectarea deșeurilor), rentabilizarea
cantității enorme de informații disponibile, a metodelor de autozare, etc.
4. Închiderea buclei: închiderea buclei de utilizare a componentelor și materialelor –
refabricarea produselor si materialelor este prima opțiune, cea de a doua fiind reciclarea,
iar pentru materiile regenerabile – tratarea anaerobica a nămolul de epurare, extracția
biochimicalelor din deșeurile organice.
5. De-materializare: cărți și muzică pe suport electronic, servicii online de turism și
călătorie, comerț electronic, autoturisme fără șofer, birouri virtuale, etc.
6. La schimb: înlocuirea materialelor tradiționale cu materiale obținute din resurse neregenerabile, folosirea noilor tehnologii, cum ar fi fabricarea aditivă (additive
manufacturing - imprimarea 3D) prin care se renunță la resursele prime convenționale.
Astfel, conceptul este un răspuns la modelul liniar de producție și consum care domină
economia globală, în care bunurile sunt fabricate din materii prime, sunt vândute, folosite,
apoi aruncate ca deșeuri. Diferența este în modul de a aborda bunurile – prin prisma
consumului resurselor sau prin prisma utilizării resurselor într-un mod care să asigure
recuperarea lor, biologică sau tehnică, cu cât mai puține pierderi pe parcursul lanțului
valoric.
Exemple concrete de aplicare a măsurilor de economie circulară se găsesc în toate
sectoarele economice, inclusiv cele care valorifică patrimoniul cultural. Astfel, „coutilizarea” spațiilor de cazare a devenit un element de transformare în sectorul turistic,
sub impulsul accesului la transporturi low-cost, pe de o parte, și a dorinței de a avea un
1

Towards a circular economy: business rationale for an accelerated transition, Ellne McArthur Foundation,
2015, disponibilă la adresa https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_EllenMacArthur-Foundation_9-Dec-2015.pdf
2
Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe, Ellne McArthur Foundation, 2015,
disponibilă la adresa https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/growth-within-a-circulareconomy-vision-for-a-competitive-europe
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câștig suplimentar, închirierea de camere, apartamente sau case întregi direct de la
proprietari devenind extrem de populară. Succesul este de necontestat pentru platforma
online Airbnb a companiei americane omonime, la care sunt listate spații din mai mult de
34.000 de orașe din peste 190 de țări. În domeniul construcțiilor, eficiența energetică a
devenit a prioritate a strategiilor urbane, clădirile in Europa consumând 40% din totalul
energiei și emițând 36% din emisiile de gaze de seră3. Aplicarea de măsuri de eficientizare
energetică la clădirile de patrimoniu este dificilă, datorită implicațiilor de natură
legislativă, istorică și arhitecturală, socială sau tehnică. Soluțiile includ termoizolarea
clădirii, utilizarea de instrumente de management al enegiei (monitorizare inteligentă,
instrumente de conectare, controlul iluminarii, termostate inteligente) sau transformarea
clădirii din consumator în producător de energie. Pentru clarificarea acestor soluții,
Comitetul European pentru Standardizare are în aprobare Ghidul pentru îmbunătățirea
eficienței energetice a clădirilor cu valoare arhitecturală, culturală sau istorică (CEN/TC
346/WG 8) care însă nu se va limita la clădirile protejate prin lege, ci se va referi la toate
clădirile istorice, indiferent de tip sau vechime. În ceea ce privește agricultura în arii
protejate, o soluție inovativă care răspunde principiilor economiei circulare este
agricultura de precizie, bazată pe IT și automatizări, informații, monitorizare de la
distanță și prin satelit, și care are o mare capacitatea de a spori productivitatea, în același
timp reducând impactul agriculturii asupra mediului4.
În ultimii ani, acest model economic a atras multă atenție, guverne și chiar Uniunea
Europeană preluându-l în politicile lor. La 2 decembrie 2015, Comisia Europeană a adoptat
un pachet ambițios de măsuri privind economia circulară. Pachetul constă într-un plan de
acțiune care cuprinde măsuri ce acoperă întregul ciclu de viață al produsului: de la
concepere, achiziționarea materialelor, producție și consum, până la gestionarea
deșeurilor și piața materiilor prime secundare. Acest plan a mobilizat deja investiții în
valoare de 164 de miliarde EUR până la sfârșitul anului 2016, iar la începutul anului 2017
Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții au lansat o platformă de sprijin
financiar pentru economia circulară cu intenția de a consolida legătura dintre
instrumentele financiare existente, cum ar fi Fondul european pentru investiții strategice
(FEIS) și InnovFin (inițiativa „Finanțare UE pentru inovatori”, sprijinită de programul
Orizont 2020). Suplimentar, la planul existent care privește valorificarea energetică a
deșeurilor și îmbunătățirea legislației privind anumite substanțe periculoase din
echipamentele electrice și electronice, din 2017 se va adaugă o strategie în domeniul
materialelor plastice, cu un cadru de monitorizare pentru economia circulară și cu o
propunere de promovare a reutilizării apei5. Ambele țări, România și Bulgaria, au preluat
Pachetul privind Economia Circulară, incluzând Comunicare „Închiderea buclei - un plan de
acțiune al UE pentru economia circulară” și diversele directive legate de gestiunea
deșeurilor.
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EUROSTAT, Energy Yearly statistics 2008
Precision agriculture: an opportunity for EU farmers – potential support with the CAP 2014-2020, European
Commission, Directorate-General for Internal Policies, 2014
5
Comunicat de presă http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-104_ro.htm
4

4

II.2. Economia socială
Economia socială, denumită și al treilea sector sau economia socială și solidară, este un
sistem distinct și independent de sistemele public și privat – de unde și denumirea de al
treilea sector – care caută să combine eficacitatea economică și scopul social, fiind
carcterizată de solidaritatea și responsabilitatea colectivă față de interesele generale sau
ale unei colectivități, dedicându-se îmbunătățirii condițiilor de viață și creării de
oportunități pentru persoane dezavantajate sau aparținând unor categorii vulnerabile.
Acest tip de economie acordă prioritate individului și obiectivelor sociale față de creșterea
profitului întreprinderii sau întoarcerea investiției în folosul investitorului sau
proprietarului întreprinderii.
Economia socială se găsește în expansiune la nivel european și mondial datorită
potențialului său de a adresa probleme cum ar fi folosirea forței de muncă și a resurselor
primare nedelocalizabile – soluții locale la problemele locale, integrarea și soluționarea
nevoilor grupurilor vulnerabile, șomajul, echitatea socială, etc. Acest interes în creștere
pentru economia socială este răspunsul inovativ al societății față de timpurile de criză pe
care le traversăm și de resursele publice din ce in ce mai restrânse. Cooperative, asociaţii
de întrajutorare, fundaţii si asociaţii non-profit, dar mai ales un nou tip de
întreprindere, „întreprinderea de economie socială”, participă la creșterea economiei
sociale și aplică principiile solidarității și reciprocității, își gestionează activitatea în mod
democratic, pe principiul „un om - un vot”, urmăresc impactul social asupra persoanelor
cu dificultăţi în integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii mai curând decât generarea
de profit pentru proprietarii sau partenerii lor, urmăresc, de asemenea, impactul societal
sau asupra mediului în interes general.
Economia socială numără în prezent peste 2 milioane de întreprinderi ale economiei
sociale în Europa6, ceea ce reprezintă 10% din numărul total de întreprinderi din Uniune.
Peste 11 milioane de persoane – aproximativ 6% din angajații de la nivel european –
lucrează în întreprinderi ale economiei sociale. Activitățile lor acoperă de la agricultură și
sectorul bancar, până la comerț sau la activitățile specifice unităților protejate autorizate7
care angajează persoane cu dizabilități. Această formă de activitate economică este
definită cu claritate la nivelul Uniunii Europene prin Inițiativa privind Antreprenoriatul
Social - Construirea unui ecosistem pentru promovarea întreprinderilor sociale în cadrul
economiei și al inovării sociale {SEC(2011) 1278}.
La nivelul României și Bulgariei, economia socială este preluată ca prioritate de dezvoltare
în documentele strategice privitoare la asigurarea incluziunii sociale a grupurilor
dezavantajate. În Bulgaria, cadrul de dezvoltare a economiei sociale este reprezentat de
Conceptul Național pentru Economie Socială (aprobat în anul 2014) și planuri de
implementare multi-anuale, iar în România, cadrul legal este stabilit de Legea nr.
219/2015. În ambele țări, programele finanțate prin Fondul European Social în perioada
2014-2020 includ invariabil măsuri de stimulare a economiei sociale şi a sectoarelor

6

Economia socială în Europa, Comisia Europeană, DG Growth, informații disponibile la adresa
http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_ro
7
Employment and sheltered workshops
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antreprenoriatului social prin facilităţi acordate pentru a înlesni accesul şi participarea pe
piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.
Acest tip de activitate economică alternativă este adecvată oricărei inițiative în care
întreprinzătorul privat intenționeaza să sprijine comunitatea locală în valorificarea
obiectivelor de patrimoniu, indiferent de sector economic. Astfel, profitul obținut nu va fi
distribuit acționarilor – proprietarilor, ci va fi folosit pentru rezolvarea unor nevoi specifice
locale, de natură socială, pentru protecția mediului, pentru educație, dezvoltare
comunitară, creare de locuri de muncă pentru persoane vulnerabile, etc.

II.3. Economia verde
Conceptul de economie verde, în diferitele lui variațiuni, a apărut treptat, pe măsură ce
politicile de dezvoltare durabilă au devenit politici naționale sau internaționale, pe măsură
ce cooperarea internațională s-a consolidat în vederea sprijinii implementării acestora,
fără însă ca îngrijorările privind evoluția globală economică și de mediu să se diminueze în
timp. Contextul s-a accentuat în ultimii ani din cauza crizelor globale energetice, a
alimentelor și financiare, în ciuda permanentelor semnale de alarmă trase de cercetători
din toate țările privind riscul ca unele limite ecologice sau fizice ale planetei să fie
depășite iremediabil8. Astfel, economia verde a fost propusă pentru a reînnoi politicile de
dezvoltare naționale luând în considerație cooperarea și sprijinul internațional, fără însă a
se ajunge la un consens asupra definiției sale, a principiilor sau asupra unui set de măsuri
și obiective care ar trebui integrate în politicile naționale legate de creștere economică și
eradicarea sărăciei.
Economia verde are multe definiții al căror numitor comun este integrarea aspectelor de
mediu și sociale în procesul de decizie, trasare a politicilor și planificare economică.
Astfel, acest tip de economie se referă la producția, distribuția și consumul de bunuri și
servicii care să conducă la bunăstarea individului în timp, fără însă ca viitoarele generații
să fie expuse la riscuri de mediu semnificative sau la resurse ecologice precare. Aceast tip
de economie se bazează pe surse de energie cu emisii reduse de dioxid de carbon care
contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, este eficientă din punct de
vedere al utilizării resurselor și este incluzivă social. Într-o economie verde, creșterea ar
trebui să fie generată de investițiile publice și private care să reducă emisiile de dioxid de
carbon și poluarea, să întărească eficienta utilizare a energiei și resurselor, precum și să
prevină pierderea biodiversității și a serviciilor ecosistemelor. În termeni practici,
activitățile unei economii verzi sunt activități cât mai ecologice, cu o bună gestionare a
resurselor care să permită refacerea lor, să evite risipa lor pe întreg ciclul de viață al
bunurilor și serviciilor, cu o atenție specială acordată apei și deșeurilor. Aceasta abordare
este deja sprijinită prin instrumente de natură economică favorabile mediului înconjurător
– fiscale și subvenții – precum și de sprijin financiar pentru inovarea în acest sens.

8

A Guidebook to the Green Economy, Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development –
history, definitions and a guide to recent publications, Divizia pentru Dezvoltare Durabilă, Departamentul
Națiunilor Unite pentru Afaceri Economice și Sociale, si “Declarația despre Starea Planetei”, Planeta sub
Presiune, 26‐29 martie 2012, Londra, care face referire la impactul umanității asupra Pământului și la primii
pași făcuți de cercetători pentru a identifica „limite planetare și regionale care, odată trecute, ar putea
genera schimbări de mediu și sociale inacceptabile”.
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În ambele țări, România și Bulgaria, sursele de fiannțare europene, menite să stimuleze
investițiile și dezvoltarea întreprinderilor, impun aspecte care susțin o economie verde, și
anume:
 Utilizarea surselor regenerabile de energie
 Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv
eficientizarea iluminatului în spațiile de producţie). Optimizarea funcţionării
instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice.
 Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și
reciclare a deșeurilor.
 Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și
operarea de către persoane cu dizabilităţi
 Angajarea de persoane din categorii defavorizate

II.4. Economia albastră
Economia albastră este construită în jurul legăturilor indisolubile între mări și oceane și
comunitățile pe care le influențează acestea. Ea este concentrată în zonele de coastă, dar
sunt multe țări fără iețire la mare care au dezvoltat industrii legate, de exemplu, de
ambarcațiuni sau echipamente industriale marine. Economia albastră a Uniunii Europene
reprezintă 5,4 milioane de locuri de muncă și o valoare adăugată brută de aproape
500 miliarde EUR pe an9. În același timp, cea mai mare parte din suprafața fundului mării
este necartografiată sau fotografiată10, ceea ce sugerează potențialul economic enorm pe
care marea o are pentru economia unui stat cu deschidere maritimă. Economia albastră
este reprezentată de activitățile economice bazate sau care se adresează resurselor
maritime.
Uniunea Europeană și, implicit, România și Bulgaria ca State Membre cu deschidere la
Marea Neagră, promovează economia albastră care recunoaşte importanţa mării pentru
economia națională, recunoaște influența porturilor și comunităților din zonele de coastă
care au fost, în mod tradițional, centre de noi idei și inovare.
Economia albastră propusă la nivel european include măsuri care să îi asigure
sustenabilitatea prin tratarea efectelor negative pe care le au activitățile economice
asupra mediului marin, cum ar fi emisiile de poluanți și deversarea de substanțe nocive.
Pentru cele mai importante bazine martime, inclusiv pentru Bazinul Mării Negre, se
dezvoltă strategii care să asigure combinaţia optimă de măsuri de promovare a creşterii
durabile, ţinând cont de factorii locali de natură climatică, oceanografică, economică,
socială şi culturală. Mai mult, strategia de creștere albastră dezvoltă, pentru îmceput,
cinci lanțuri valorice care ar putea genera creștere economică sustenabilă și locuri de
muncă, datorită potențialului de creare de locuri de muncă, precum și a posibilității ca
cercetarea și dezvoltarea să asigure ameliorări tehnologice și inovare. Aceste cinci
sectoare sunt:
9

Pe baza datelor incluse în studiul privind creșterea albastră intitulat „Scenarii și stimulente pentru creșterea
sustenabilă
generată de oceane, mări și zone de coastă”, ECORYS, 2012.
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/content/2946
10
Circumnavigation: An integrated approach to the economy of the sea, Raport PricewaterhouseCoopers
Portugalia
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a.
b.
c.
d.
e.

acvacultura
turismul în zonele de coastă
biotehnologia marină
energia oceanelor
exploatarea minieră a fundului mării

II.5. Economia participativă
Economia participativă, uneori abreviată Parecon, este o alternativă la economia de piață
sau economia centralizată socialistă, ale cărei caracteristici esențiale sunt proprietatea
socială asupra capacităților de producție, auto-gestionarea la locul de muncă și consiliile
de vecinătate. Ea are ca origini preocuparea pentru o economie în care oamenii sunt liberi
să decidă pentru ei, nu li se impune nicio decizie de sus în jos, își gestionează viețile în
mod democrat, în cooperare și echitate, iar în 1991 a fost formulat acest concept de
economiștii Michael Albert și Robin Hahnel, generându-se un interes din ce în ce mai mare.
Deciziile la locul de muncă le iau împreună toți angajații, în mod democratic, fiecare
angajat reprezentând un vot, locurile de muncă echilibrează contribuția intelectuală cu
cea fizică, iar salariul este în funcție de efortul sau sacrificiul fiecăruia. Toți cetățenii din
comunitate aparțin „consiliilor de vecinătate” și „consiliilor consumatorilor” unde pot
participa la luarea deciziilor asupra modului în care se face consumul și asupra bunurilor
publice locale. Consiliile lucrătorilor și al consumatorilor sunt unite printr-o structură
federativă democratică formată din unități mari geografice, iar economia este planificată
democratic și descentralizat.
Acest model economic promite următoarele valori:
Auto-gestionarea: participarea la procesul de luare de deciziilor în funcție de
gradul în care persoana este afectată de decizia respectivă
Echitatea: remunerația este direct proporțională cu efortul sau sacrificiul personal
Solidaritate: grija pentru starea de bine a celorlați
Diversitatea: încurajarea unei varietăți de stiluri de viață
Eficiența: atingerea obiectivelor fără risipirea timpului sau a resurselor limitate
Sustenabilitatea: protejarea și cultivarea mediului înconjurător
În momentul de față, există grupuri de sprijin și promovare a conceptului, cele mai active
fiind în Marea Britanie, Finlanda și în Suedia.
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III. ABORDĂRI SUSTENABILE ALE PATRIMONIULUI CULTURAL
III.1. Soria Moria, Siem Reap, Cambogia11
Soria Moria este un hotel boutique cambogian, din stațiunea Siem
Reap aflată în apropierea regiunii Angkor. Este renumit pentru
serviciile de înaltă calitate, așa cum sugerează și denumirea de
boutique, ele cuprinzând camere spațioase și luminoase, elegant
decorate, restaurant cu bucătărie fusion, bar în aer liber și o zonă
de plajă și jacuzzi amplasate pe acoperișul hotelului, fitness și spa
și alte servicii care îi asigură renumele. Totuși, hotelul nu este
recunoscut și multi-premiat doar pentru serviciile turistice ci, în
primul rând, pentru turismul responsabil pe care îl practică. A ales
acest tip de turism pentru a încuraja sustenabilitatea
excepționalului patrimoniu cultural cambogian, pentru a proteja
mediul înconjurător, pentru a răspunde inechităților sociale și dezechilbrelor economice
ale Cambogiei. Hotelul este premiat pentru aceste măsuri și pentru proiectele în care este
implicat de la statutul de „aur” din partea „Heritage Watch” Cambogia, o organizație
dedicată salvgardării moștenirii culturale, până la premii Wild Asia Responsible Tourism,
World Travel and Tourism Councils Tourism for Tomorrow, Condé Nast Travelers World
Saver, Rockefeller Foundations Next Century Innovators, Unsung Heroes.
Soria Moria promovează, pe lângă marile atracții
cambogiene, cum este regiunea Angkor, și destinații în afara
traseelor principale, astfel încât să se rețină turiștii în țară
cât mai mult timp, să fie încântață și mulțumiți, să cheltuie
cât mai mult pe servicii și produse cu valoare adăugată în
țară, iar benficiile să se repartizeze pe o arie mai largă. În
acest sens, hotelul oferă turiștilor propriul ghid turistic
despre oraș și regiune, în care include informații turistice,
informații despre practicile specifice unui turism responsabil
și informații adresate familiilor cu copii.
Recomandările și informațiile privind turismul responsabil sunt transmise turiștilor prin
varii căi, existând o preocupare continuă pentru educarea lor: pachetul de informare
turistică, website-ul hotelului, prin intermediul angajaților hotelului. Recomandările se
referă la atitudinea pe care un turist responsabil o are față de patrimoniul cultural și
natural, față de comunitatea locală și indivizi, de resursele locale, inclusiv persoane pe
care le-ar putea angaja – cum ar fi ghiziii locali sau șoferii, alimente și servicii de
alimentație publică, etc. – sau față de problemele sociale specifice, cum ar fi cele legate
de copiii abandonați. De asemenea, hotelul îndeamnă turiștii la adordarea eificientă a
resurselor naturale, a alimentelor și băuturilor, a energiei, chiar dacă sunt în vacanța,
scopul fiind cel de a proteja și în Cambogia mediul înconjurător și pe cel cultural. Mai
11

Informații și fotografii de pe site-ul hotelului Soria Moria, Heritage Watch Cambodia și alte surse online:
http://thesoriamoria.com, www.heritagewatchinternational.org, www.npr.org
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mult, hotelul este implicat în diverse proiecte de intermediere a voluntariatului sau
actelor caritabile pe care unii turiști sunt interesați să le aibă în comunitate.
Dimensiunea de valorificare sustenabilă a patrimoniului cultural este asigurată și prin
acțiunile ample pe care hotelul le are cu și pentru comunitatea locală, printr-un
angajament comunitar remarcabil:
Încurajează turiștii să interacționeze cu populația și activitățile desfășurate în
vecinătatea hotelului;
Aplică o schema de acționariat al angajaților, prin
care angajații devin parteneri de afaceri, în 2017
51% din acțiuni fiind deținute de aceștia.
Angajații-acționari au dreptul să se implice în
procesul decizional, să beneficieze de dividende,
de asemenea au ocazia ei înșiși să se implice în
relația cu comunitatea locală și să devină
locuitori exemplu. Schema se aplică pe baza
vechimii angajaților în serviciu, iar scopul este de
a dezvolta localnicii prin responsabilizare și deținerea proprietății.
Angajează exclusiv personal localnic, asigurarea de condiții de muncă bune,
training la locul de muncă și programe de dezvoltare profesională și personală. Toți
șefii de departamente sunt localnici și, săptămânal, beneficiază de instruiri care să
le dezvolte competențele și abilitățile în rezolvarea problemelor, comunicare și
management.
O dată pe an, angajații participă la o vizită de studiu și gratificație în alte zone ale
Cambogiei, pentru a le cunoaște și a ști ce oferă turiștilor. Vizitele au un triplu
scop, sunt team building-uri, gratificație și experiențe proprii despre cum este să
fii turist.
Acordă burse de studiu pentru tineri localnici aflați la studii universitare, de
masterat sau chiar liceale. Bursele se alocă pe baze de merit și se mențin în baza
rezultatelor școlare. Beneficiarii burselor pot intra în programe de practică sau
lucra part time la hotel, dacă doresc.
Implementează un program de stagiu pentru tineri provenind din medii
dezavantajate, cu alocații din partea unor ONG-uri locale. Tinerii fac stagii în
diverse departamente, după interesul, abilitățile și planurile de viitor ale fiecăruia,
și sunt platiți de hotel. În același timp, ONG-ul îi sprijină pe tineri cu burse, cazare
și consiliere.
Implementează programul „noaptea de 1 dolar” este un program de instruire
adresat localnicilor care nu sunt nici angajați, nici practicanți, și care au nevoie de
experiență de muncă pentru a-și găsi un loc de muncă în domeniul turismului.
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Școlarizează persoanele analfabete: majoritatea angajaților provin din grupuri
sociale dezavantajate și unii nu au avut ocazia să meargă la școală. Cei care sunt
analfabeți și nu scriu și citesc în limba locală Khmer sunt instruiți săptămânal de
angajații cunoscători. Alte categorii de angajați sunt instruite în limba engleză,
norvegiană sau japoneză.
Sprijină economia locală: Soria Moria este atent la
selectarea furnizorilor și partenerilor. De câte ori
este posibil, hotelul achiziționează sau utilizează
produse locale și selectează parteneri care să
producă un efect direct asupra îmbunătățirii vieții
localnicilor. Produsele locale astfel procurate sunt
alimente, mobilă, decorațiuni, țesături, uniforme,
etc.
Sprijină organizații și proiecte locale: în camere,
pe holuri sau în spațiile comune există informații asupra organizațiilor locale pe
care Soria Moria le sprijină și contribuie la marketingul lor, la colectarea de fonduri
sau la sporirea nivelului de conștientizare asupra lor. Cutii pentru donații sunt în
foyerul hotelului. În magazinul hotelului se vând produse de la o serie de organizații
de tipul fair trade și de la ONG-uri locale.
În ce privește măsurile de protecție a mediului și resurselor neregenerabile, sau de
eficiență energetică, hotelul aplică măsuri de reducere a impactului ctivității sale:
 Consumul de energie electrică: utilizarea de corpuri de iluminat economice,
aparatele de aer condiționat nu se folosesc în spațiile comune, carduri de control
al iluminatului în camere.
 Consumul de apă: afișe privind politica de economisire a apei în camerele turiștilor
și posibilitatea refolosirii prosoapelor și așternuturilor.
 Consumul de hârtie: imprimarea a câtor mai puține mesaje, documente, etc.,
reutilizarea hârtiei imprimate ca ciornă.
 Reciclarea sticlelor, conservelor și cartonului. Cutiile de sucuri sunt transformate în
portofele.
 Uleiul utilizat este reciclat și donat pentru obținerea de bio-combustibil.
 Alimentele perisate sau resturile de alimente sunt transferate la o fermă locală de
porci.
Astfel, Hotelul Soria Moria a stabilit cu succes o serie de proiecte orientate către
valorificarea sustenabilă a patrimoniului, nu doar din aria sa geografică imediată, ci din
întreaga țară, precum și proiecte centrate pe comunitate – proiecte economice și proiecte
sociale. Contribuie la creșterea economică locală prin spirjinirea populației și a firmelor și
organizațiilor ca să devină sustenabile, prin asigurarea de locuri de muncă având un nivel
înalt de profesionalizare.
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III.2. Castelul Bunratty, County Clare, Irlanda12
Bunratty este localizat în apropierea localității
Shannon și a Aeroportului Internațional Shannon, în
regiunea de sud-vest a Irlandei, o zonă turistică
care, ca întreaga țară, este vizitată de un mare
număr de turiști străini, în creștere cu aproximativ
10% anual în ultima perioadă. În anul 2017, peste
9,5 milioane de turiști străni au vizitat Irlanda, o
mare parte fiind vizitatori de origine irlandeză care
trăiesc în alte țări. Bunratty este o bază idelă
pentru explorarea întregii zone de sud-vest a
Irlandei, prin excursii de o zi.
Obiectivul turistic este compus dintr-un castel medieval și parcul cu case și clădiri de secol
XIX, care au format așezarea Bunratty medievala și ulterioară.
Ca atracție în sine, Castelul Bunratty este cea mai completă și autentică fortăreață
medievală din Irlanda. Datează din secolul XV și a fost restaurată integral în anii 1950,
astfel încât să prezinte strălucirea inițială, cea mai mare parte a mobilelor, tapițeriilor,
obiectelor de artă și decorațiunilor fiind originale, din secolele XV și XVI. Castelul este
deschis publicului din anul 1962. Castelul prezintă vizitatorilor peste 450 de obiecte de
mobilier și artefacte care sunt reluate și pe site-ul castelului, pentru promovare și
educarea vizitatorilor și a persoanelor interesate de cultura medievală irlandeză
(www.bunrattycollection.com).
Parcul de 2,6 hectare care înconjoară castelul –
Buratty Folk Park (Parcul Buratty) - este și el
reabilitat, integrează peste 30 de case și clădiri
tipice din diferite perioade istorice, răspândite
la baza zidurilor groase ale castelului, așa cum
erau în perioada medievală satele grupate în
jurul fortărețelor. Casele sunt autentice, au
fost alese și aduse din întreaga Irlanda astfel
încât să fie reprezentative pentru o
colectivitate urbană tipică secolului XIX, iar
varietatea lor acoperă case foarte modeste, de
pescari și fermieri săraci, până la case mai
confortabile, de fermieri avuți, precum și Școala, Casa Doctorului, Pub-ul, Banca,
Magazinul de Țesături, Atelierul de fierărie, etc. Parcul și unele case sunt animate de reenacteri care execută varii sarcini zilnice, așa cum sunt ele păstrate în memoria colectivă,
iar vizitatorii pot intra în interacțiune cu ei. Pentru exploatarea credințelor și legendelor
12

Informațiile și fotografiile provin de pe site-ul Castelului și Parcului Folk Bunratty, site-ul administratorului
Shannon Group plc, site-uri oficiale ale autorităților publice sau non-profit implicate în activități turistice în
Irlanda, presă irlandeză: www.bunratty.ie, www.bunrattycollection.com, www.bunrattybanquet.com,
www.shannonheritage.com, www.heritageisland.com, www.bunrattycastlehotel.com, www.clare.ie,
www.discoveringireland.com, http://discovertheshannon.com, www.failteireland.ie, www.cso.ie,
https://tourismni.com/facts-and-figures/tourism-performance-statistics2/
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despre creaturi magice, pentru care Irlanda este foarte cunoscută, Parcul are un luminiș
amenajat ca „Sat al Zânelor”.
În imediata apropiere a castelului și inclusă în oferta turistică, este grădina Bunratty
Walled, reconstituită după modelul original în stil Regency, și care asigură aprovizionarea
cu fructe, legume și flori pentru Casa Bunratty. Casa a fost construită în anul 1804 de
ultima familie care a locuit castelul, pentru folosință proprie, iar în prezent este
reabilitată în stil victorian și integrată în Parcul Buratty. În spiritul întregii proprietăți,
Casa Bunratty este un muzeu în care sunt prezentate încăperile și curtea așa cum erau ele
ocupate în secolul XIX, cu colecții de mobile, îmbrăcăminte, veselă, jucării, etc. și utilaje
agricole în curte.
Activitățile turistice care animă proprietatea includ seri medievale la Castel, activități de
re-enactment în castel, parc sau satul castelului, activități sportive medievale organizate
în Parc, programe și evenimente speciale pentru copii, pachete de team-building și
orientare, activități comerciale.
În incinta site-ului se găsesc spații speciale pentru
activități direct comerciale, cum ar fi:
 magazin de suverniruri care propun obiecte de
design irlandez contemporan, de renume, din
sfera bijuteriilor, îmbrăcăminții;
 galerie
de
expunere
a
artiștilor
și
meșteșugarilor
irlandezi
locali,
pentru
sprijinirea și promovarea mai ales a artiștilor
din noul val, astfel site-ul susținând nu numai
artiștii sau designerii celebri, ci și pe cei
emergenți;
 alimentație publică deschisă tuturor clienților, nu doar vizitatorilor Castelului;
 magazine cu produse locale, alimenare, nonalimentare, ateliere de producție sau
demonstrație;
 transport interior cu trasuri trase de cai.
Satul Bunratty, care înconjoară Castelul și Parcul Buratty, valorifică
activ apropierea atracției turistice și cuprinde unități de cazare, de
la hotel la bed & brakfast în gospodariile proprii ale locuitorilor,
agrement și spa, restaurante, baruri si pub-uri, magazine de
suverniruri, etc.
Sulimentar și complementar, site-ul găzduiește activități de
cercetare istorică și activități educative care se desfășoară în
parteneriat cu școli și gimnazii locale.
Întregul complex turistic este administrat de Shannon Group plc 13 care cuprinde patru
întreprinderi strategice, de parteneriat public-privat, concentrate pe maximizarea
13

http://www.shannongroup.ie/
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potențialului din Irlanda de vest și întreaga Irlanda. Shannon Heritage, una din cele patru
întreprinderi componente, este unul dintre ce mai mari operatori turistici din Irlanda și
printre primii înființați în Irlanda, în anii 1960, iar în prezent ajunge să angajeze peste 300
de persoane în sezonul turistic de vârf.
Punctul de plecare al acestei întreprinderi a fost nevoia
de a crea o atracție turistică pentru pasagerii
avioanelor transatlantice care aterizau pe aeroportul
internațional Shannon în anii 1960 și de a-i reține în
zonă, o nevoie conștientizată la nivelul actorilor locali
administrativi și ai aeroportului. Soluția a fost de a
organiza banchete medievale la Castelul Bunratty,
reabilitat recent la acea dată. În prezent, se estimează
că activitatea operatorului contribuie cu circa 20 de
milioane de dolari la veniturile spin-off-urilor derivate
din activitatea sa și de care beneficiază firme locale din
numeroase sectoare, inclusiv servicii de cazare și
turistice.
Ca portofoliu, Shannon Heritage gestionează șapte situri turistice în jurul cărora a creat și
animă experiențe turistice – culturale, în principal, pentru perioada de zi, și patru
evenimente de seară. Întreaga activitate valorifică la standarde internaționale – care iau în
calcul trendurile și cerințele pieței turistice internaționale, patrimoniul cultural și natural
al zonei, printr-o abordare sustenabilă care menține un echilibru viu între rolul de
custode/curator al patrimoniului pe care îl gestionează, și nevoia de a opera într-un mediu
economic concurențial. La perfomanțele acestei întreprinderi contribuie în mod
excepțional spirjinul dat de stakeholderii locali și regionali, cum ar fi consiliile județene,
comunitățile de afaceri și camerele de comerț, agențiile pentru ocuparea forței de muncă,
agenția pentru investiții străine, agenția guvernamentală pentru sprijinirea mediului de
afaceri, agențiile naționale turistice, autoritatea națională pentru turism. La nivelul
acestui spectru de actori publici și privați, se conștientizează faptul ca dezvoltarea
turismului și extinderea pieței pentru Irlanda sunt posibile numai printr-o coordonare a
policitilor, investitiilor si masurilor de sustinere de la toate nivelurile.

III.3. Wung Shu14
Arhitectul și profesorul universitar Wang Shu, născut în 1963 în provincia Xinjiang, China,
este câștigătorul premiului Pritzker în anul 2012. Premiul Pritzker este considerat de mulți
echivalentul pentru arhitectură al premiului Nobel. Similar cu premiul Nobel, premiul
Pritzker se acordă pentru întreaga activitate a unui arhitect aflat în viață. Wang Shu a
câștigat acest premiu datorită abordării sale originale, printr-o deschidere către noi
orizonturi care, în același timp, preiau din spiritul și istoria locului și asigură continuitatea
culturală și revigorarea tradițiilor, datorită angajamentului său de a practica o arhitectură
responsabilă și fără compromisuri. Această abordare are o relevanță majoră în China unde,
14

Informațiile și imaginile au fost preluate de pe website-ul studioului arhitectului Wang Shu, al Muzeului
Louisiana - Danemarca, Premiului Pritzker si publicatiilor de specialitate: www.pritzkerprize.com,
www.archdaily.com, www.dezeen.com, www.arquitecturaviva.com, www.architectmagazine.com).
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în ultimele decenii, s-a purtat o dezbatere pasionată în contextul recentului proces de
urbanizare care confruntă ideea unei arhitecturi ancorate ăn tradiții sau a unei arhitecturi
care ar trebui să privească numai către viitor.
Împreună cu partenera si sotia Lu Wenyu, Wang Shu a înființat Studioul de Arhitectură de
Amatori15, în 1997. Ei sunt cunoscuți pentru abordările lor orginale față de designul care
prețuiește deopotrivă tradiția și perenitatea, fiind adânc înrădăcinate în context.
Lucrările lor sunt caracterizate de o prezență impunătoare și, uneori, chiar monumentală,
în același timp fiind perfect funcționale și emanând o atmosferă calmă pentru viața și
activitățile de zi cu zi.
În numeroase cazuri și fiind amprenta distinctă a arhitectului Shu, lucrările utilizează
materiale disponibile local, prin reutilizare sau reciclare. Este un mesaj critic și
experimental în ce privește utilizarea cu atenție a resurselor și respectarea tradițiilor și a
spiritului locului fără însă a neglija noua tehnologie și calitate în construcții. În mod
special, țiglele și cărămizile recuperate reprezintă materialele utilizate în mod repetitiv
de Studioul de Arhitectură de Amatori, inclusiv pentru Muzeul de Istorie din Ningbo, noul
campus al Academiei Chineze de Arte din Hangzhou, Pavilionul Tengtou din cadrul
Shanghai Expo 2010, Casele din Ceramică, Apartamentele cu Gradină Verticală (Vertical
Courtyard Apartments) din Hangzhou, Muzeul de Artă Contemporană din Ningbo, proiectul
de revigorare a Drumului Zhongshan (Strada Imperială a Dinastiei Song de Sud) din
Hangzhou, și altele. Pentru punerea în operă a materialelor vechi, sunt invitați să
colaboreze meșteșugari care utilizează tehnici tradiționale de construcție, cele mai multe
pierdute în preferința pentru eficiență economică și de timp.
Muzeul de Istorie din Ningbo,
provincia Zhejiang, China, realizat
în perioada 2003-2008, este una
din clădirile unice care nu sunt
frapante doar în fotografii, ci sunt
chiar mai covârșitoare în realitate.
Muzeul este conceput ca o
fortăreață vastă din beton, cu o
suprafață de 30.000 mp, o
fortăreață a culturii opozabilă
țesăturii
dispersate
și
nestructurate a unui nou oraș.
Într-o măsură vizibilă și amplă, clădirea de trei etaje este construită din deșeurile de
construcții colectate din regiunea vecină orașului, plină de ruine și resturi de construcții ca
urmare a demolării unui număr de 30 de sate tradiționale pentru a face loc noilor proiecte.
Muzeul de istorie este dedicat localnicilor, pentru a-și păstra parte din amintiri.
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Denumirea studioului face referire la modul in care un amator abordeaza cladirile – si anume bazat pe
spontaneitate, abilitatile mestesugaresti proprii si traditii culturale. Wang Shu spent a petrecut un numar de
ani pe santiere de constructii pentru a deprinde mestesugurile traditionale.
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Wand Shu vorbește despre Muzeu ca fiind un munte, iar
aspectul care îl definește ca atare este suprafața clădirii:
pereți masivi din beton armat, în unghiuri, pe suprafața cărora
sunt porțiuni îmbracate în țigle de terracotta și argilă
reutilizate sau suprafețe care sugerează materiale tradiționale
de construcții, cum ar fi bambusul. Unele materiale datează
de câteva mii de ani, iar pentru a reda viața acestor materiale
reciclate, conform tradiției de utilizare a lor, Shu a lucrat cu
meșteșugari locali.

Cel de al doilea proiect al Studioului pentru Arhitectură de Amatori care se potrivește
temei de valorificare durabilă a patrimoniului cultural este o lucrare de amploare urbană,
prima dedicată mediului rural de echipa de
arhitecți propusă și realizată dupa câștigarea
premiului Priztker. Lucrarea, finalizată, a
fost de revitalizare a satului Wencun din
provincia Zhejiang, un sat cu 1.800 de
gospodării.
Abordarea
a
demonstrat
fezabilitatea aducerii la viață, reconstruirii
unui sat tradițional, prin menținerea
structurii
sale
istorice
ruinate
și
modernizarea atât a vecinătăților, cât și a
capacității spațiale a fiecărei case. În același
timp, lucrarea este un experiment în
domeniul restaurării, la nivel de casă și de țesut urban, care poate deveni un model pentru
viitoarele dezvoltări rurale cu capacitatea de a păstra bogata diversitate culturală
chinezească fără a relua trecutul și, în același timp, de a atrage tinerii înapoi în mediul
rural reformat. Întregul proiect a ținut cont de așteptările populației locale care a fost
permanent consultată.
Casele noi a fost abordate prin extinderea
standardelor
guvernamentale
pentru
locuințele rurale, de la 120 metri pătrați la
250 metri pătrați. Această tratare a fost
necesară pentru a asigura spațiul necesar
pentru a trai, a lua masa, a găti, pentru trei
dormitoare și căte o baie la fiecare nivel,
precum și pentru o încăpere cu destinație
tehnică, fie ca depozit pentru utilajele
agricole, fie pentru creșterea viermilor de
mătase, o ocupație încă preponderentă în
satul Wencun. De asemenea, arhitecții au dorit să păstreze forma tradițională a unui hol
de intrare în casă, cu deschidere către curtea interioară, un spațiu tradițional pentru
organizarea căsătoriilor sau funerariilor, pentru celebrarea zeităților și stramoșilor.
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În ceea ce privește structura urbană a satului Wencun, o structură densă și labirintică,
similară cu cea a marii majorități a localităților din China, jumătate din sat era formată
din clădiri vechi și cealaltă jumătate din clădiri noi, de proporții mari. Consultările cu
populația locală a indicat faptul ca aceasta își dorea ca să se renunțe la partea veche și să
se construiască clădiri mai mari, spațioase, noi, în care suprafața curții interioare ar fi fost
ideal să fie folosită pentru obținerea de camere mai mari. Soluția aplicată a fost hibridă,
14 case mai mari, dispuse pe 3-4 niveluri, pentru 30 de gospodării, și care păstrează
arhitectura tradițională cu curte interioară, construite cu utilizarea sistemelor și
materialelor locale: acoperișuri înclinate, arce și grinzi în consolă, curți interioare, lemn,
caramidă, bazalt. Pentru a integra noua parte a satului în satul existent, echipa de
arhitecți a colaborat cu unii proprietari locali pentru renovarea, sau chiar reconstuirea
caselor lor din sectorul de case vechi, și preluarea designuluii introdus în zona nouă. La
această abordare se adaugă poduri noi, pavilioane și o școală care au extins conceptul
estetic în întregul sat.

III.4. Easy Tibet Tours, Lhasa, Tibet16
Easy Tibet Tours este o agenție de turism cu sediul în Lhasa, Tibet, înființată de un tânăr
tibetan care și-a creat o echipă cu o vârstă medie de 30 de ani, cu o bogată experiență în
industria turismului, pasionată să împărtășească experiența turistică și culturală pe care
doar un localnic o poate avea, cu turiștii străini.
Agenția oferă servicii turistice în întreagă zonă tibetană, pentru grupuri sau persoane
interesate de experiența individuală. Întregul colectiv este de origine tibetană,
majoritatea personalului este educat la universități locale sau în străinătate, vorbește
fluent engleza și are mulți ani de experiență în activitatea de ghidaj în Tibet. Astfel,
personalul este în mod particular familiarizat cu cultura, istoria și religia tibetană.
Colaborează cu ghizi și șoferi tibetani calificați și experimentați. Una din politicile
declarate ale firmei este de a promova egalitatea de gen atât la nivel de colectiv propriu,
cât și de colaboratori.

16

Informațiile și fotografiile au fost preluate de pe website-ul tour operatorului, a asociatiei de turism Tibet
Ecotravel Collective: www.easytibettours.com, http://tibetecotravel.com, Tibet Trip Advisor,
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Preocuparea principală este de a asigura valori reprezentative pentru a valorificarea
sustenabilă a bogatului patrimoniu tibetan:
1. Autenticitatea experienței culturale, cu introducerea obiectivelor culturale și
naturale și a populației tibetane prin intermediul exclusiv a localnicilor. Ghizii pe
care agenția de turism îi folosește pentru turiști sunt instruiți în cultura și istoria
Tibetului, în cadrul de protejare a patrimniului cultural și natural, de asemenea
cunosc într-o măsură rezonabilă limbile care se vorbesc în Tibet.
2. Abordarea obiectivelor turistice prin metode prietenoase cu mediul – drumeție,
ciclism, expediții educative – și complete, prin includerea majorității siturilor
culturale și naturale din Tibet.
3. Implicarea în dezvoltarea
comunităților
locale
tibetane, printr-un set de
inițiative cheie pentru
îmbunătățirea
stării
populației
din
comunitățile locale și
creșterea nivelului de
conștientizare
a
importanței de a menține
tradițiile:
- Ghizii sunt încurajați
să-și conducă clienții în magazine deținute de localnici, să îi cazeze la hoteluri
și să mănânce în restaurante deținute de tibetani. Această abordare este
susținută de turiștii înșiși care sunt foarte dispuși să plătească pentru produse și
servicii autentic tibetane.
- Contribuții la asigurarea educației populației: o parte
din personal susține cursuri gratuite de engleză
pentru tineri tibetani încă din 2008, unii din cursanți
obținând între timp diploma de ghizi turistici.
- Susținerea grupurilor dezavantajate: agenția donează
cărți pentru copii școlilor din Lhasa și o parte din
personalul agenției susține cursuri de limbă engleză
pentru copiii cu dizabilități. De asemenea, agenția
donează îmbrăcăminte și cărți unora din cele mai
sărace sate din Tibet.
4. Protejarea mediului încojurător și culturii tibetane de efectele practicării unui turism
din ce în ce mai comercial, în contextul în care se constată modificări la nivelul
comunităților locale, prin renunțarea la elemente de originalitate sau la calitate în
favoarea unor practici simplificate sau itinerarii incomplete.
5. Implicarea turiștilor în practicarea unui turism responsabil:
 Respectarea legislației și reglementărilor locale.
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Renunțarea la utilizarea de vehicule închiriate în Lhasa în favoarea transportului
public și a companiei ghizilor tibetani, pentru o experiență autentică.
Cumpărarea de produse și servicii deținute și operate de tibetani, inclusiv obiecte
de artizanat autentice și realizate local. Turistul poate să întrebe care este originea
oricărui produs.
Înțelegerea diferențelor culturale dintre tibetani și turiști, tibetanii pot avea
concepte diferite despre timp, spațiul personal sau comunicare, etc.
Respectarea sensibilităților locale culturale în ce privește practicile religioase,
preferințele politice, proprietatea, intimitatea casei sau cortului, îmbrăcămintea,
gestica, interacțiunea cu copiii, fotografiatul.
Minimizarea cantității de deșeuri și depozitarea numai în locurile special
amenajate.
Descurajarea cerșetoriei.
și alte recomăndari.

Aceste valori sunt susținute de un număr de agenții de turism deținute și operate exclusiv
de tibetani și care au decis să creeze o asociație de tip cluster - Tibet Ecotravel Collective
- care să promoveze, pe de o parte, conceptele la care au aderat și obiectivul ultim de a
promova o industrie turistică responsabilă față de mediu și social în Tibet și, pe de altă
parte, să se promoveze în comun și individual ca agenții de turism care practică un turism
sustenabil din punct de vedere al mediului, economic și cultural, și de a căror activitate
beneficiază și comunitățile locale. În paralel, agențiile își propun și își implică turiștii în
adoptarea unei conduite mai prietenoase față de mediul înconjurator și patrimoniul
cultural. Educarea întreprinzătorilor tibetani și turiștilor se face în primul rând prin
intermediul site-ului de web al Asociației Tibet Ecotravel Collective. Membrii acestei
asociații sunt selectați în baza unui set de principii agreate la nivel de asociație, denumit
Global Sustainable Tourism Criteria, trebuie să dovedească faptul că au participat la
cursuri de eco-turism și că au proiecte concrete pentru îmbunătățirea sustenabilității
activității lor turistice.
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