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I. INTRODUCERE
În anul 2016, camerele de comert şi industrie Constanţa, România, şi Dobrici, Bulgaria, au
început implementarea proiectului „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.
Ghidul de bune practici pentru sectorul de agricultură – pășunat – silvicultură și pescuit a
fost elaborat pentru a sprijini cu exemple testate și de succes firmele interesate să
introducă sau să își extindă preocupările pentru patrimoniul cultural sau natural care
constituie baza afacerilor lor sau o sursă de inspirație pentru noi produse sau servicii.
Ghidul propune exemple din Bulgaria și Romănia, unele cu o dimensiune complementară
transfrontalieră, altele de o mare complexitate.
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
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II. VALEPUTNA – POVESTEA DE SUCCES A PĂSTRĂVULUI DE PE VALEA PUTNEI
II.1. Denumirea bunei practici
Piscicultură cu valoare adăugată, la Valea Putnei, Comuna Pojorâta, Judeţul Suceava
II.2. Sector și sub-sector
Pescuit și procesarea peştelui

Imagine cu afumătoarea Valeputna1

II.3. Obiectivul bunei practici
Bună practică de conexare a activității agricole,
piscicole respectiv, de patrimoniul local
natural, prin introducerea unei denumiri de
patrimoniu la gama de produse de bază și
implicarea în acțiuni de promovare a acestui
patrimoniu prin evenimente culturale și
gastronomice sau stimularea turismului ruralmontan.
II.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare bună
practică
Exemplul de bună practică „Valeputna” este
Harta zonei acoperite de „Valeputna”2
situat în vestul județului Suceava, România, aproape de izvorul râului Putna. Localitatea
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http://www.corcova.com/imagini.html
http://www.hartaromanieionline.ro/harta-judet-Suceava/
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este situată la 84 de kilometri distanţă de Suceava și la aproximativ 105 de kilometri de
granița cu Ucraina, punct de trecere a frontierei Siret.
Obiectivele de patrimoniu la care face trimitere și pe care le valorifică această bună
practică se găsesc dispuse în localitatea Valea Putnei, de la care firma SC Quality Natural
SRL și-a ales si numele mărcii, „Valeputna”. Aici, implementează, începând cu anul 2010,
un nou concept de calitate în procesarea și comercializarea de păstrăv conservat natural,
cu scopul de păstra și valorifica patrimoniul natural al zonei, „din comorile străbunilor, cu
păstrăv ales de sub Călimani, Rodna și Giumalău”3.
II.5. Descriere
Firma SC Quality Natural SRL a fost înființată în anul 2010, promovând marca „Valeputna”
înca de la început. Cu un capital românesc privat, Valeputna a reușit să depaşeasca
graniţele comunei Pojorâta şi să se afirme ca un real susţinător al patrimoniului natural
local. Zona în care îşi desfăşoară activitatea Valeputna este reprezentată de satul Valea
Putnei, de unde vine şi numele brandului, localitate unde este situată afumatoarea,
izvoarele şi afluenţii montanți ai Râului Putna, de sub munții Călimani, Rodna si Giumalău,
de unde se aprovizionează cu păstrăvi.
Comuna Pojorâta a fost declarată, în data de 16 februarie 2017, stațiune turistică de
interes local. În aval de Pojorâta, Valea Moldovei se îngustează brusc în gresiile și
conglomeratele de Muncel, luând aspect tipic de chei, „Cheile Pojorîtei", care sunt
flancate de dealurile Muncel la nord și Măgura cu Piatra Stejarului la est. În peretele
stâncos și abrupt al Măgurii se găsește rezervația geologică cunoscută sub numele de
„Stratele de la Pojorâta". De asemena, aici se află Codrul secular Giumalău, rezervație
naturală de tip forestier, precum şi unul dintre cele mai noi și spectaculoase drumuri
montane, Transrarăul (Drumul Comorilor) care face legătura între localitatea Pojorâta și
localitatea Chiril, traversând Munții Rarău. Dumul ajunge până la o altitudine de 1400 m
înlesnind accesul spre cabana și schitul Rarău, precum și spre vestitele monumente
naturarele numite "Pietrele Doamnei”4.

Stratele de la Pojorata5
3
4
5

Codrul secular Giumalau6

https://valeputna.ro/despre-noi/
https://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%C4%82RIA_POJOR%C3%82TA/190789
https://www.monitorulsv.ro/foto/WhyRKzyR/1
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Zona este caracterizată și de bogatul bazin hidrografic al Râului Putna, de apele căruia se
împletesc o legende locale și istorii ale oamenilor din munți, ce se bazează pe activitatea
de pescuit și prelucrare naturală a pestelui. Acest patrimoniu natural este preluat şi
îmbogațit de Valeputna prin îmbinarea metodelor tradiționale de procesare a păstrăvului,
prin afumarea naturală cu conuri de brad. În alimentaţia locuitorilor din zonele de munte,
în perioadele din afara posturilor, carnea ocupă un loc important. Pentru a o putea utiliza
mai mult timp, păstrându-i calităţile nutritive şi organoleptice, locuitorii satelor de munte
au folosit şi folosesc afumarea ca metodă de conservare pe durată limitată a cărnii.
Tradiția păstrăvului din Valea Putnei, afumat în cobza de cetină, debutează în prima
jumătate a secolului al XX-lea şi este continuată atât de familiile din zonă, cât şi de
entităţi implicate economic. Începând din anul 2010 tradiţia a renăscut şi a fost ridicată la
rang de artă culinară, prin intermediul Valeputna, un brand sub care se găsesc produse
culinare pe bază de păstrăv afumat la fum de conuri de brad sau amestec de stejar și
ienupăr.

Păstrăv afumat şi cobză7

Promovarea patrimoniului la evenimente naţionale 8

Firma SC Quality Natural SRL este nouă pe piață, fiind înființata în anul 2010, însă valoarea
mărcii Valeputna a început să crească prin implicarea sa în activități de promovare
integrată atât a mărcii, cât și a patrimoniului natural pe care aceasta s-a bazat și se
dezvoltă. Continuarea tradiției, începute în anul 1896 pe Valea Putnei, în ceea ce privește
procesarea peștelui prin afumare naturală cu conuri de brad și prezentarea sa sub formă
de preparate cu denumiri tradiționale și specifice zonei din care acesta provine, constituie
o formă de conștientizare a valorilor de patrimoniu. Valeputna reprezintă, de asemena, și
un exemplu de valorizare a patrimoniului la nivel european, prin participarea la concursuri
internaționale, cum ar fi cel organizat în anul 2016 de International Taste & Quality
Institute - iTQi, cu sediul în Bruxelles, la care Valeputna a câștigat 2 stele de aur la
categoria Superior Taste Award. Valeputna este singura entitate din România ce deține o
unitate specializată în procesarea păstrăvului și singura entitate din domeniu ce a primit o
astfel de distincție. În anul 2017, Valeputna a participat la Great Taste, cel mai important
premiu al industriei alimentare britanice, câştigând distincția 1 Golden Star Great Taste
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http://imagini.judetulsuceava.ro/codrul-secular-giumalau/
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https://valeputna.ro
8
https://www.facebook.com/valeputna.gourmet/
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Award 2017 după ce au fost jurizate dupa metoda degustării în orb 12.366 de produse din
întreaga lume.

Imagini de la evenimente9

Sub marca Valeputna sunt comercializate următoarele specialități din păstrăv: păstrăv
afumat, file de păstrăv afumat, gama de păstrăv în sosuri, păstrăvul afumat paăstrat în
ulei aromatizat, gama de tartinabile pe baza de păstrăv afumat și gama de salate cu
ingredient principal păstrăvul afumat.

Produsele Valeputna10

Valeputna, este, de asemenea, prezentă la evenimente culinare și culturale pe plan
național, în scopul promovării proprii și a creșterii nivelului de conștientizare față de
9

https://www.facebook.com/valeputna.gourmet
https://valeputna.ro/magazin/

10

6

marcă, dar și față de patrimoniul natural unic din zona Văii Putnei. Așadar, pe parcursul
anului 2017, standul Valeputna a putut fi găsit la toate edițiile locale ale evenimentului
național Street Food Festival, la Festivalul Medieval din Suceava, la Summer Well Festival
ce s-a desfășurat pe Domeniul Stirbey, la Untold Festival din Cluj-Napoca, la Dorna Art
Festival – un festival de artă și cultură urbană, dedicat promovării și revitalizării stațiunii
Vatra Dornei prin artă, la Street Delivery, în București, la Tectonic Festival în Focșani. Pe
plan internațional, Valeputna a fost prezent al Mountain Business Summit 2017, un
eveniment economic dedicat dezvoltării și promovării zonelor montane, din Tarbes,
Franța.
De asemenea, Valeputna, prin firma mamă SC Quality Natural SRL, a primit, în anul 2017,
"Cecul de inovare", acordat de Ministerul Cercetării și Inovării, alături de Universitatea
"Ștefan cel Mare" din Suceava. Cecul de Inovare reprezintă o finanțare nerambursabilă
acordată proiectelor cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete şi impact real pe
piaţă, în cadrul căreia Valeputna va studia efectele uleiurilor esențiale naturale asupra
conservării peștelui afumat.
II.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari direcți
Valeputna este partener cu autoritățile publice locale în efoturile de promovare a zonei,
cu Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava în inițiativele de inovare și consolidare a
afacerii, precum și cu organizații non-guvernamentale de turism, cultură și antreprenoriat.
Valeputna susține micii producători și furnizori locali de materii prime pe care le utilizează
în procesarea peștelui.
Beneficiarii direcți ai produselor Valeputna sunt consumatorii finali, magazine de produse
de băcănie, ecologice, lanțuri de supermaketuri.
II.7. Perioada de implementare
Începând din anul 2010, până în prezent.
II.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu
Strategia de dezvoltare a afacerii firmei SC Quality Natural SRL se bazează pe valorificarea
patrimoniului natural și cultural de excepție pe care îl are zona bucovineană a Văii Putnei,
prin activități complementare de pescuit-prelucrare a peștelui și turism. În desfășurarea
acestor activități, firma colaborează și, astfel, stimulează și întreține o serie de mici
întreprinzători localnici, de la pescari până la mici producători de produse naturale,
materii prime pentru linia de prelucrare a peștelui, pentru organizarea de evenimente
locale sau operarea pensiunii Bio Valeputna pe care o deține. Angajații sunt, în cea mai
mare parte, oameni ai locului.
Participările în numeroase evenimente culturale și gastronomice în întreaga țară, precum
și la concursuri internaționale de gastronomie sprijină indirect dezvoltarea economiei
locale și promovarea imaginii zonei pe plan național și internațional.
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II.9. Model de implementare
Cel mai important aspect care permite dezvoltarea unei strategii de afaceri cu preluarea și
valorificarea sustenabilă a patrimoniului local cultural și natural este interesul
proprietarilor față de tradițiile locale și interesul lor în ceea ce privește dezvoltarea unor
produse naturale și sănătoase, recunoscute la nivel național și internațional.
Modelul de implementare este caracterizat de următoarele aspecte:
Atașarea la denumirea mărcii Valeputna a anului de debut al metodei de procesare,
1896,
pentru înrădăcinarea și întrețeserea elementelor locale în povești
atrăgătoare și care pot genera evenimente;
Diversificarea metodelor de promovare si de vânzare a produselor, prin acoperirea
unui teritoriu cât mai vast, la nivel național și internațional, astfel încât elementele
de patrimoniu sunt valorificate prin imaginea mărcii;
Disponibilitatea comunității locale de a transfera elementele de identitate culturală
în afacere, produse comerciale, etc.;
Obținerea de finanțări nerambursabile pentru activități de cercetare și dezvoltare;
Sprijinul acordat de autoritatea publică locală, cooperarea cu aceasta, înțelegerea
misiunii comune de dezvoltare locală.
II.10. Contact pentru detalii
Denumire firmă: SC Quality Natural SRL
Telefon: +40 786 528060
Fax: +40 786 528060
Adresa poștală: Strada Păstrăvariei, nr. 135B, Loc. Valea Putnei, C.P. 727441, Comuna
Pojorâta, Județul Suceava, România
Email: office@valeputna.ro
Pagina de web: https://valeputna.ro
II.11. Bibliografie, surse de informare
Surse online dedicate
https://valeputna.ro
https://www.facebook.com/valeputna.go
urmet
https://www.facebook.com/pensiuneabi
ovaleputna

Presa și alte surse de informare online
https://www.monitorulsv.ro
https://streetfoodfestival.ro
https://uefiscdi.ro
http://www.inbucovina.ro
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III. CASA MIERII MIHOVI – RESPECT FAȚĂ DE ALBINE, DIN ANTICHITATE ȘI PÂNĂ ASTĂZI LA
DOBRICI, BULGARIA
III.1. Denumirea bunei practici
Creşterea albinelor – un exemplu de urmat, la Prilep, în Districtul Dobrici, Bulgaria
III.2. Sector și sub-sector
Agricultură - apicultură

Imagine cu Casa Mierii Mihovi11

III.3. Obiectivul bunei practici
Bună practică de conexare a activității apicole cu patrimoniul local natural și istoria
activității de apicultură, prin crearea de obiective și evenimente culturale și apicole,
stimularea turismului rural și de cunoaștere, precum și prin implicarea în acțiuni
informative și educative privind o viață
sănătoasă.
III.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare
bună practică
Exemplul de bună practică este situat în sudul
districtului Dobrici, în nord-estul Bulgariei, la
30 de kilometri distanță de orașul Dobrici și
66 de kilometri distanţă de granița cu
Harta zonei acoperite de „Casa Mierii Mihovi”12

12

Google Maps

9

România, punctul de trecere a frontierei Negru Voda, din judeţul Constanța.
Obiectivele de patrimoniu la care face trimitere și pe care le valorifică această bună
practică se găsesc dispuse în localitatea Prilep, precum și în zona de sud a districtului
Dobrici, de unde albinele colectează polenul. Pe o rază de aproximativ 32 de kilometri de
afla Palatul Reginei Maria din Balcic, precum și orașul Dobrici ce cuprinde o serie de
obiective turistice și de patrimoniu importante pentru istoria și cultura Bulgariei.
III.5. Descriere
Casa Mierii Mihovi a fost fondată în anul 1994 și reprezintă un model pentru întreaga zonă
de nord-est a Bulgariei pentru modul în care un producător local de miere și-a transformat
zona de lucru în muzeu deschis tuturor vizitatorilor interesați în a descoperi apicultura
într-un mod prietenos și accesibil. Acest demers de promovare și valorificare a
patrimoniului apicol al zonei are la bază formația de profesor a proprietarei, fapt ce
constituie un avantaj în ceea ce privește metodele și tehnicile utilizate.
În prezent, firma deține 150 de stupi de albine în patru stupine. Cea mai nouă stupină este
în regiunea satului Prilep, provincia Dobrici, în apropierea stațiunii Albena, și anume „Casa
Mierii Mihovi”, creată ca un proiect demonstrativ. O altă stupină mai mare se află în
rezervația Baltata, parte a rețelei europene de arii protejate NATURA 2000, care se află
tot în apropierea stațiunii Albena. Cea mai mare stupină este situată într-o pădure
pitorească din regiunea Balchik, unde albinele pot colecta polen dintr-o mare varietate de
plante, iar mierea are calități foarte bune, recunoscute. Diversitatea plantelor determină
diferitele tipuri de miere produsă de albinele apicultorilor Mihovi. Cea de a patra stupină
este așezată într-un sat din apropierea orașului Dobrich. Astfel, cele patru stupine acoperă
triunghiul geografic format din localitățile Dobrici, Albena si Bacic.

Faguri

13

Castelul Reginei Maria, Balchik14

Zona este bogată atât în obiective de patrimoniu cultural și istoric, cât și natural. Așadar,
cea mai apropiată stațiune turistică este Albena, situată pe malul Mării Negre și învecinată

13
14

https://www.facebook.com/medenakyshta
http://www.tourist-destinations.com/2011/07/balchik-bulgaria.html
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în sud de Rezervația Naturală NATURA 2000 Baltata, urmând, în nord, tot pe malul mării,
celebra stațiune Balcic, cu Castelul Reginei Maria a României, transformat în muzeu și care
adăpostește și o frumoasa grădină botanică, Aleea Vinului și alte atracții. La aproximativ
30 de kilometri nord de Prilep se află orașul Dobrici, al optulea ca număr al locuitorilor,
din Bulgaria, având o serie de obiective turistice precum Galeria de Artă, Centrul de
ocrotire a naturii şi animalelor – unic în Bulgaria, Muzeul de etnografie, Complexul
Arhitectural-Etnografic "Vechiul Dobrici", Parcul oraşenesc „Sf. Gheorge” – primul parc din
Bulgaria, Muzeul de Istorie Modernă și Contemporană, Muzeul de Istorie Naturală, Bisrica
"Sf. Gheorghe", Muzeul Cimitirul Militar, precum și cel mai mare monument dedicat
Hanului Asparuh, fondatorul statului bulgar.

Muzeul de Artă, Dobrich15

Centrul de ocrotire a naturii şi animalelor Dobrici16

Amenajarea stupinelor în zone protejate, precum și în păduri și sate din zona prezentată
indică atenția deosebită a proprietarilor pentru calitatea produselor și valorizarea
patrimoniului constituit din albine și produsele lor, în interiorul comunității. Aceste lucruri
se pot observa cel mai bine la Casa Mierii Mihovi, din Prilep, acolo unde proprietarii au
transformat întreaga proprietate într-un muzeu viu al apiculturii. Aici, oaspeții pot urmări
un film documentar despre viața și munca albinelor, pot degusta mierea și produsele
speciale pe bază de miere și polen, pot afla lucruri interesante despre apicultură și pot
vedea o serie de stupi, din antichitate și până în zilele noastre. Aici, întregul concept este
creat astfel încât vizitatorii să poată observa viața albinelor și modul în care se realizează
produsele lor într-un mod cât mai transparent și, în același timp, neintruziv. Un stup
demonstrativ cu pereți de sticlă prezintă viața albinelor, fiind o ocazie unică de a observa
cum aduc albinele polen și nectar, ventilează și construiesc celulele de ceară ale fagurelui
lor. Aici se află, de asemenea, o topitorie solară de ceară ce colectează razele soarelui și
transformă fagurii în ceară purificată, "de aur". Un număr mare de tipuri de miere și
produse apicole pot fi, de asemena, cumpărate de aici.

15
16

http://www.residence.bg/ro/info_pages/17
http://www.residence.bg/ro/info_pages/17
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Stup demonstrativ17

Exponat 18

Proprietarii Casei Mierii Mihovi au fost recompensați pentru munca lor dedicată
patrimoniului natural prin distincții precum „Regina Mierii” la primul târg dedicat mierii,
din Dobrici, în anul 2011, „Crescătorul de albine al Regiunii Dobrudzha”, în Dobrici, în anul
2012. Toate acestea, probabil, ar fi fost mult mai greu de realizat în lipsa finanțării
nerambursabile, primite în cadrul proiectului implementat prin Programul de Dezvoltare
Rurală din Bulgaria. Casa Mierii Mihovi participă, de asemenea, la o multitudine de
evenimente locale, culinare și culturale, prin intemediul cărora promovează, alături de
muncă și produsele proprii și patrimoniul natural pe care acestea se bazează: Festivalul
Medieval din Dobrici, târguri de produse tradiționale, târguri ale producătorilor de miere,
etc. Un alt proiect important pentru firmă este conceptul unic prin care, în anul 2012, au
fost donate 200 de borcane de miere copiilor de la Casa de copii “Zvezditsa” din Dobrici,
cu scopul de a ajuta copiii să beneficieze de o alimentație mai sănătoasă și să-i încurajeze
să aleagă mierea naturală în detrimentul dulciurilor procesate.

Imagini de la evenimente19
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http://www.medenakyshta.com/en/galeria/
http://www.medenakyshta.com/en/galeria/
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https://www.facebook.com/medenakyshta
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Casa Mierii Mihovi organizează evenimente de tipul “uși deschise”, în cadrul cărora
proprietarii țin prezentări despre albine, miere, istorie și patrimoniu unui număr mare și
diversificat de vizitatori. De asemenea, aici se organizează evenimente cu ocazia zilelor
tradiționale, în care se sărbătorește alaturi de oameni ai satului îmbrăcați în portul
național și se transmit tradițiile și valorile de patrimoniu către publicul tânăr.
III.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari directi
Casa Mierii Mihovi este partener cu organizații non-guvernamentale locale de promovare a
tradițiilor și cu autoritățile publice locale din Prilep și Dobrich. Casa Mierii Mihovi susține
micii producători și furnizori locali de materii prime pe care le utilizează în apicultură,
organizarea de evenimente. Beneficiarii direcți ai produselor Casei Mierii Mihovi sunt
consumatorii finali, magazine de produse de specilizate pe produse ale abinelor, ecologice,
lanțuri de supermaketuri, copiii de la casa de copii “Zvezditsa” din Dobrich.
III.7. Perioada de implementare
Începând din anul 1994, până în prezent.
III.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu
Casa Mierii Mihovi este un important contributor la bugetul local al satul Prilep, districtul
Dobrich. De asemenea, afacerea se constituie într-un vector de imagine și promovare a
patrimoniului local, iar acest fapt se datorează activităților intensive de consolidare a
propriei imagini de companie responsabilă față de mediul natural și social în care își
desfășoară activitatea. În desfășurarea acestor activități sunt antrenați și alți mici
producători locali, firme locale de servicii și comert, precum și organizații nonguvernamentale de profil.
Pe plan social, Casa Mierii Mihovi reprezintă un element educativ în rândul copiilor din
comunitatea locală și nu numai, prin evenimentele de tip „uși deschise”, la care copiii și
tinerii participanți sunt introduși în lumea albinelor, din antichitate și până în prezent, sau
prin donații de produse apicole cu o bogată valoare nutritivă, și altele.
Conștientizarea comunităților locale asupra potențialului economic pe care îl au
obiectivele de patrimoniu local, precum și modul de valorizare a patrimoniului natural
reprezintă un obiectiv în sine pentru Casa Mierii Mihovi.
III.9. Învățăminte, model de implementare
Cel mai important aspect care permite dezvoltarea unei strategii de afaceri cu preluarea și
valorificarea sustenabilă a patrimoniului local cultural și natural este interesul
proprietarilor față de tradițiile locale și interesul lor în ceea ce privește dezvoltarea unor
produse naturale și sănătoase, recunoscute la nivel internațional.
Modelul de implementare este caracterizat de următoarele aspecte:
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Reprezentarea grafică a albinei în interiorul fagurelui, cu un acoperiș deasupra, pe
sigla firmei, reprezintă un simbol al întregului concept de casă/cămin, un loc în care
albinele se simt în siguranță și unde oaspeții sunt așteptați.
Diversificarea metodelor de promovare și de vânzare a produselor, prin participarea la
evenimente culrurale și gastronomice, astfel încât elementele de patrimoniu sunt
valorificate prin imaginea mărcii
Disponibilitatea comunității locale de a transfera elementele de identitate culturală în
afacere, produse comerciale, etc.
Obținerea de finanțări nerambursabile pentru activități de dezvoltare.
Sprijinul acordat de autoritatea publică locală, cooperarea cu aceasta, înțelegerea
misiunii comune
de dezvoltare locală.
III.10. Contact pentru detalii
Denumire firmă: Medena Kyshta
Telefon: +359 878 64 93 76, +359 878 52 15 10
Fax: +359 878 55 45 09
Adresa poștală: Prilep, Dobrich, Bulgaria
Email: medenakyshta@abv.bg
Pagina de web: http://www.medenakyshta.com
III.11. Bibliografie, sursa de informare
Surse online
http://www.medenakyshta.com/en/
https://www.facebook.com/medenakysh
ta

Presa online
http://bnr.bg
http://dobrich24.com
http://www.time.mk
www.evensi.com
http://woman-bg.bg
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IV. CORCOVA ROY & DÂMBOVICEANU – PODGORIA FAMILIEI BIBESCU RENAŞTE ŞI DUCE
MAI DEPARTE MOŞTENIREA CULTURALĂ ŞI NATURALĂ A JUDEȚULUI MEHEDINȚI,
ROMÂNIA
IV.1. Denumirea bunei practici
Viticultură responsabilă la Corcova, Județul Mehedinţi, România
IV.2. Sector și sub-sector
Agricultură – viti-vinicultură

Imagine cu podgoria Corcova20

IV.3. Obiectivul bunei practici
Bună practică de conexare a activității agricole,
viti-vinicole respectiv, de patrimoniul local
cultural și natural, prin introducerea de denumiri
ale patrimoniului la gama de produse de bază și
implicarea în acțiuni de promovare a acestui
patrimoniu prin evenimente artistice, sportive și
oenologice, precum și refacerea patrimoniului
construit local.
IV.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare bună
practică
Exemplul de bună practică „Corcova Roy &
Dâmboviceanu” este situat în nord-estul județului
20
21

Harta zonei acoperite de „Corcova”21

http://www.corcova.com/imagini.html
http://www.comune.ro/?/judet/ijud28/
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Mehedinţi, România, la 40 de kilometri distanţă de Drobeta-Turnu Severin și, respectiv,
graniţa cu Serbia și la aproximativ 95 de kilometri de granița cu Bulgaria, districtul Vidin
respectiv.
Obiectivele de patrimoniu la care face trimitere și pe care le valorifică această bună
practică se găsesc dispuse în localităţile Corcova şi Gârbovăţu de Jos, având un patrimoniu
bogat natural şi cultural, Podgoria Corcova fiind cunoscută încă din secolul al XVI-lea,
perioada de glorie fiind atinsă în timpul prinţului Anton Bibescu, la începutul secolului al
XX-lea. Podgoriile fac parte din Regiunea Viticolă a Piemontului Motrului, parte a celei mai
mari unități piemontane din țară, Piemontul Getic.
IV.5. Descriere
Compania „Corcova Roy & Dâmboviceanu” este specializată în viti-vinicultură, având
capital privat mixt, român şi francez, prin intermediul celor doi asociaţi Michel Roy și,
respectiv, Şerban Dâmboviceanu. Podgoria Corcova Roy & Dâmboviceanu cuprinde, în acest
moment, 55 de hectare pe care au fost replantate soiurile tradiționale ale locului,
existente și pe vremea moșiei Bibeștilor, incluse în soiurile autorizate DOC MehedințiCorcova: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Fetească Neagră, Muscat Ottonel,
Chardonnay, Sauvignon Blanc, precum și un soi nou, Syrah.
Zona în care își desfășoară activitatea „Corcova Roy & Dâmboviceanu” se găsește pe
teritoriul Comunei Corcova, județul Mehedinți, România. Aici se afla o serie de obiective
culturale, monumente istorice, precum biserici ridicate în secolele al XVIII- lea și al XIVlea, cum ar fi Biserica „Sf. Nicolae” din 1808-1835, localizată în satul Cernaia, Biserica și
ansamblul bisericii „Sf. Voievozi”, din 1752, localizate în satul Corcova, Conacul Anton
Bibescu ridicat în secolul al XIX-lea, din satul Corcova22 și cramele prinţului Bibescu din
Corcova. De asemenea, în zona comunei Corcova se află păduri de gorun, fag, cer, salcâm,
carpen, plop și alte soiuri23, aflate în administrația Romsilva SA.

Biserica „Sf. Voievozi” Corcova24

22
23

Conacul Anton Bibescu, Corcova25

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Mehedin%C8%9Bi
http://www.rosilva.ro/unitati_silvice/mehedinti__l_25.htm
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Chiar dacă este de puţin timp pe piaţa din România, respectiv din anul 2005, firma Corcova
Roy & Dâmboviceanu s-a implicat activ în salvgardarea patrimoniului şi continuarea
tradițiilor în ceea ce privește viti-vinificația: prin cultivarea responsabilă a viței de vie,
replantând soiurile tradiționale ale locului, specifice perioadei Bibescu. Personalitatea
terroir-ului, atât de apreciată și valorificată de Corcova Roy & Dâmboviceanu, este dată de
îmbinarea a elementelor climatice cu specificul geologic, de alegerea potrivită a soiurilor
de struguri și, mai ales, de atenția pentru procesul vinificării. De asemenea, compania
franco-română s-a implicat și în restaurarea cramelor prințului Anton Bibescu, punând în
lumină patrimoniul cultural regional și promovând o atitudine conștientă față de valorile
trecutului.

Cramele prinţului Anton Bibescu, restaurate în anul 200926

Încă de la început, compania a dorit continuarea și valorificarea terroir-ului prin
replantarea soiurilor originale de struguri, unul singur fiind nou, ulterior restaurând
conacul și susținând organizarea evenimentelor sportive anuale ce se desfășoară în vie. De
asemenea, denumirea vinurilor reprezintă o promovare în sine a zonei: Corcova și Jirov,
ambele indicând satele în care se găsesc viile. Vinurile sunt prezente în magazine
specializate, în lanțul cu acoperire națională Mega Image, în unități de tip HoreCa.

Vinurile Corcova Roy & Dâmboviceanu27

26
27

http://www.corcova.com/corcova-in-prezent.html
http://www.corcova.com/corcova.html
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Compania demonstrează coerenţă şi constanţă în atitutdinea ei responsabilă față de
mediu, atât prin viziunea față de îngrijirea viței de vie, aceasta nefiind tratată cu ierbicide
- iarba, un concurent natural al viței de vie, este păstrată în zonele cultivate cu soiuri roșii
pentru a forța dezvoltarea în intensitate a strugurilor. De asemenea, firma este implicata
activ în protejarea pădurilor din jurul arealului de interes. Acesta implicare este
evidențiată în comunicatele Green Report28 și activitatea de stopare a tăierilor ilegale și a
furtului de lemn din păduri. În anul 2009, compania a demarat o acțiune de verificare și
identificare a infracțiunilor comise în padurile ce aparțin de Ocolul Silvic Corcova29.
Preocupările companiei Corcova Roy & Dâmboviceanu
sunt și în sfera promovării unei vieți sănătoase. Astfel,
compania sponsorizeaza, anual, din anul 2013,
Corcova Trail Race, o competiție sportivă ce are loc
chiar în viile Corcova, organizată de Asociația Sport la
Orice Vârstă. Colaborarea celor doua entități a pus
bazele unui concurs care reprezintă un reper pe harta
competițiilor sportive din România, dar în același
timp să și promoveze conceptul de “Sport & Fun”, cu
probe dedicate oricărei vârste, inclusiv copiilor.
Corcova Roy & Dâmboviceanu se implică și în susținerea evenimentelor sau experimentelor
artistice, cum ar fi PERCEPTIO – un experiment artistic, unic, care a pus în lucrare și
concept curatorial, prin intermediul gândirii sinestezice, lifestyle-ul cu artele vizuale.
Proiectul PERCEPTIO a invitat în experiment 15 creatori (14 artiști vizuali și un scriitor)
față în față cu un parfum necunoscut lor ca brand până în ziua vernisajului. Un alt exemplu
de susținere a artelor este colaborarea cu Centrul Național al Dansului și sponsorizarea
evenimentului lunar, “Sâmbăta Sonoră”. Un program de inițiere în sound art, radio art și
muzică contemporană, Sâmbata Sonoră propune teme, portrete, șase sesiuni de listening
de 90 de minute, un workshop de sound art și un performance.
IV.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari directi
„Corcova Roy & Damboviceanu” este partenerul oficial al Institutului de Relații
Internaționale și Cooperare Economică pentru anul 2010. Parteneriatul de peste 5 ani cu
Asociația Sport la Orice Vârstă pentru organizarea Corcova Trail Race și promovarea unui
stil de viață sănătos, susținerea artiștilor români și comunicarea deschisă cu presa fac din
companie un partener cu prezență în relația cu mediul de afaceri și comunitatea locală.
IV.7. Perioada de implementare
Începând din anul 2005, până în prezent.

28
29

https://www.corcova.ro/archive/imgpresa/files/green-report.ro_2009.pdf
https://www.corcova.ro/archive/imgpresa/files/green-report.ro_2009.pdf
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IV.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu
Patrimoniul cultural și natural local, al zonei Corcova, este valorificat în mod sustenabil, în
perfectă corelare cu strategia de dezvoltare durabilă a afacerii. Astfel, acesta este
integrat în majoritatea proiectelor de afaceri și de responsabilitate socială ale firmei, este
promovat activ în mod direct și face obiectul evenimentelor sau acțiunilor de protejare a
mediului, astfel încât zona Corcova-Jirov, istoria sa și a viticulturii locale, monumentele
istorice reabilitate și redate publicului, patrimoniul natural reprezentat de păduri și natură
au devenit cunoscute și au intrat deja în conștiința colectivă.
În plan economic și social, firma colaborează activ cu firme locale de servicii și comerț, cu
producători locali ale căror produse sunt în acord cu politica de calitate și viziblitate a
firmei, în organizarea evenimentelor de promovare a vinurilor, în desfășurarea activităților
legate de protejarea patrimoniului local. Forța de muncă este preponderent locală.
IV.9. Învățăminte, model de implementare
Modelul de implementare a acestui exemplu de bună practică este de creare și lansare a
unui concept complex și matur, care cuprinde în armonie și potențare mutuală, de la bun
început, dimensiunea de afacere și dimensiunea de valorificare a patrimoniului cultural și
natural local, un set de valori socio-culturale care deschid firma spre principiile
sustenabilității și implicării civice.
În implementarea acestui model, firma a fost sprijinită de autoritățile publice locale, a
valorificat parteneriate testate din domeniul artelor si sportului.
Pentru refuncționalizarea cramelor au fost accesate fonduri europene.
IV.10. Contact pentru detalii
Denumire firmă: Viticola Corcova SRL
Telefon: +4 0252 383541
Fax: +4 0252 383541
Adresă poștală: Comuna Corcova, cos poștal 227125, Județul Mehedinți
Email: office@corcova.ro
Pagina de web: www.corcova.ro
IV.11. Bibliografie, sursa de informare
Surse online dedicate
http://www.corcova.com
http://corcova.trailrace.ro
http://www.finantare.rol
https://www.green-report.ro
Wikipedia

Presa online
http://zigzagprinromania.com
http://www.gds.ro
http://www.jurnalmehedinti.ro
https://www.agerpres.ro
http://adevarul.ro
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V. COMPLEXUL LEVENTA – CASA DE VINURI RUSE, TRADIȚIE ȘI ISTORIE LA RUSE,
BULGARIA
V.1. Denumirea bunei practici
Vinificație prin metode tradiționale la Ruse, Bulgaria
V.2. Sector și sub-sector
Agricultură – viticultură și vinificație.

Fortul Levente Tabia30

V.3. Obiectivul bunei practici
Bună practică de revitalizare a unui obiectiv de patrimoniu cultural-istoric prin integrarea
lui in activități de vinificație prin mijloace tradiționale și activități turistice.
V.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare bună practică
Exemplul de bună practică „Complexul Leventa – Casa de vinuri Ruse” este situat în Orașul
Ruse, Bulgaria, pe dealul Sara Bair, în apropierea Dunării. Obiectivul se găsește la 311 km
de capitala Sofia și 195 km de orașul Varna, iar de centrul orașului Ruse la 5 km distanță.
Obiectivul de patrimoniu pe care îl valorifică „Complexul Leventa – Casa de Vinuri Ruse”
este Fortul Militar Levent Tabia31, unul din cele mai importante forturi otomane la Dunăre,
aflat în perfectă stare de coservare. Fortul face parte din suita unităților principale de
apărare a Imperiului Otoman, împreună cu unitățile din Silistra, Shumen și Razgrad. Levent
Tabia a fost construit în anii 1820, reconstruit în anii 1830 după planuri ale inginerilor
militari prusaci, și a jucat un rol în războaiele ruso-turc dintre anii 1828-1829 și ruso-turc
de eliberare încheiat în anul 1878. Fortul a avut o capacitate considerabilă, putând
30

http://www.leventa-bg.net/index.html
http://audiotravelguide.ro/ro/levent-tabia-ruse/ și http://www.danube.travel/activities/Levent-Tabia-Fort.l958.45.html
31
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adăposti 20 de tunuri Krupp și 3000 de soldați. În secolul XX, unitatea a devenit un depozit
pentru arme și muniții ale Flotei Dunării, iar după desființarea Flotei Militare a Dunării în
anii 1960, fortul a fost abandonat. În prezent, Levent Tabia a fost restaurată și redată
circuitului public și privat în anul 2005.
Valorificarea monumentului include două mari activități economice: vinificație și
alimentație publică.
V.5. Descriere
Casa de Vinuri Ruse, fondată în anul 2005, este specializată în producția de vinuri în serii
restrânse de 2000 până la 15.000 de sticle, vinuri - boutique. Vinificația se face din
struguri cultivați în podgorii și regiuni care fac obiectul cercetării știițifice de decenii, iar
propria podgorie este în dezvoltare. Soiurile de struguri care sunt vinificate sunt Traminer,
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Vrachanska Temenuga, Merlot, și Cabernet Sauvignon,
incluzând astfel soiuri autohtone. Misiunea pe care și-a asumat-o firma este de a prezerva
tradițiile și meșteșugul din domeniul vinificației, specifice regiunii Ruse, în acest context
alegându-și și sediul într-o clădire monument, cu puternice semnificații istorice. Controlul
calității este decisiv pentru această abordare, fiind monitorizată fiecare etapă viticolă și
de vinificație. Strugurii sunt culeși manual, la momentul și în condițiile climatice potrivite,
iar tehnologia de producție este o combinație de practici străvechi naturale și tehnologii
de dată recentă. Fermentația se produce în butoaie din lemn de stejar și oțel, la
temperatură controlată, iar învechirea în butoaie de stejar depozitate între zidurile
fortăreței, ziduri cu o grosime de 2,3 metri care asigură o temperatură constantă pe tot
parcursul anului.

Unitatea de vinificație a Casei de Vinuri Ruse32

Vinurile Casei Ruse sunt vinuri albe și vinuri roșii
premium, sub brandul Levent. Sunt câștigătoare de
premii și purtătoare ale mesajului companiei.

32 32

http://www.leventa-bg.net/index.html
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În mod firesc, complexul Leventa completează activitatea de vinicultură cu cea de
alimentație publică, prin valorificarea spațiilor istorice ale fortareței reabilitate.
Fortareața a găzduit între anii 1970 și începutul anilor 1990 un restaurant renumit, de la
care s-a păstrat numele – Leventa – și dupa reabilitarea acestuia cu destinațiile de astăzi.
Restaurantul este organizat în șapte săli care pot găzdui până la 150 de vizitatori. Ceea ce
este specific și în acord cu misiunea pe care și-a asumat-o firma, este că fiecare sală are
un caracter distinct, prezent în fresce, decorațiuni și mobilier, inspirat din trecutul zonei
Ruse și al Bulgariei:
 Sala orientală
 Sala în stil Rusciuc (denumirea zonei Ruse înainte de 1990)
 Sala medievală
 Sala tracică unde frescele reproduc frescele originale ale mormântului tracic din
Kazanlak, Bulgaria, iar scaunele sunt manufacturate după un model aflat pe aceste
fresce
 Sălile în stil tradițional bulgăresc, inclusiv o sală intitulată „haiduc”
 Sala de degustare de vinuri.
Pentru asigurarea specificului și a rigorii istorice și etnografice, s-a colaborat cu specialiși,
cu artiști și meșteșugari, inclusiv cu experți din Ruse.

Sala tracică33

Eforturile deținătorilor Complexului Leventa – Casei de vinuri Ruse sunt concentrate pe
menținerea și promovarea zonei Ruse, consolidarea ei pe harta turistică și viticolă atît la
nivel național bulgar, cât si european și danubian. Întregul mesaj al firmei se bazează pe
valorificarea sustenabilă a patrimoniului cultural local – patrimoniul specific practicării
viniculturii, cel istoric demonstrând continuitatea și moștenirea culturală amplă, de o
diversitate complexă și inspiratoare. Brandul și denumirile propuse de firmă leagă
elementele acestui patrimoniu și accentuează moștenirea locală – Ruse (Casa de Vinuri
Ruse), Levent (denumirea vinurilor), Leventa (denumirea complexului). Arhitectura,
designul interior și elementele de vizibilitatea ale activităților economice fac trimitere la
patrimoniul valorificat și îl protejează prin evitarea distorsiunilor istorice, a poluării
vizuale sau de stil.

33

http://www.leventa-bg.net/index.html
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Complexul Leventa face parte dintr-un domeniu de 32 de hectare care poate fi considerat
un element de patrimoniu natural local, cu caracter dunărean.
V.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari directi
„Complexul Leventa – Casa de vinuri Ruse” este un partener al autorităților publice locale,
prin promovarea directă și indirectă pe care o face zonei Ruse, susține artiștii bulgari și
păstratorii meșteșugurilor tradiționale din Ruse. De asemenea, este implicat în
parteneriate active și constante cu asociații sociale și de sprijinire a grupurilor
defavorizate.
Parteneriate cu presa și asociațiile profesionale de profil – din domeniul viti-viniculturii, al
afacerilor și turismului, permit firmei să promoveze zona Ruse la nivel național - public
sau sectorial.
V.7. Perioada de implementare
Începând din anul 2005, până în prezent.
V.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu
Patrimoniul cultural și natural local, al zonei Ruse, este valorificat în mod sustenabil, în
perfectă corelare cu strategia firmei de a consolida poziția Centrului pe Drumul Împăraților
și al Vinului la Dunăre34, ca punct de referință pentru orașul Ruse.
Astfel, Centrul Leventa și Casa de Vinuri Ruse sunt promovate activ în mod direct și fac
obiectul evenimentelor sau acțiunilor artistice, sociale etc. inițiate de deținători, iar zona
Ruse, istoria sa și a viticulturii locale, monumentele istorice reabilitate și redate
publicului, patrimoniul natural dunărean au devenit cunoscute și au intrat deja în
circuitele turistice dunărene și est-europene.
În plan economic și social, firma colaborează activ cu firme locale de servicii și comerț, cu
producători locali ale căror produse sunt în acord cu politica de calitate și vizibilitate a
firmei, în organizarea evenimentelor de promovare a vinurilor, în desfășurarea activităților
legate de protejarea patrimoniului local. Forța de muncă este preponderent locală. Până
la maturizarea podgoriilor proprii, firma derulează parteneriate de afaceri cu cultivatori
de viță de vie care produc și recoltează strugurii la nivelul de exigență impus de Casa de
Vinuri Ruse.
V.9. Învățăminte, model de implementare
Modelul de implementare a acestui exemplu de bună practică este de creare și lansare a
unui concept matur de valorificare a oportunităților oferite de istoria și tradițiile locale din
zone Ruse, susținute de patrimoniu material de impact și cu un mare potențial de

34

http://www.danube.travel/activities/Rousse-Wine-House.l-936.45.html
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dezvoltare – Fortul Levent Tabia. Inițiatorii afacerii aplică, de asemenea, un set de valori
socio-culturale care deschid firma spre principiile sustenabilității și implicării civice.
În implementarea acestui model, firma a fost sprijinită de autoritățile publice locale, a
valorificat parteneriate stabile din domeniul artelor și societății civile.
V.10. Contact pentru detalii
Denumire firmă: Casa de Vinuri Ruse
Telefon: +359 82 862 884
Adresă poștală: Zhilishten Complex Leventa, Ruse 7000, Bulgaria
Email: manager@leventa-bg.net
Pagina de web: http://www.leventa-bg.net
V.11. Bibliografie, sursa de informare
Surse online dedicate
http://www.leventa-bg.net
Presa și alte surse online
http://www.archello.com/en/project/co
mplex-leventa
http://www.bulgarianwine.net

http://www.bacchus.bg
http://www.danube.travel
http://www.portal-ruse.info
https://www.myguidebulgaria.com
https://www.tripadvisor.com
http://audiotravelguide.ro
https://www.mirela.bg
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VI. DOMENIILE OSTROV – COLECȚII DE VINURI ISTORICE ȘI IMPLICARE ÎN PROTEJAREA ȘI
VALORIFICAREA MOȘTENIRII CULTURALE ȘI NATURALE DIN SUD-VESTUL JUDEȚULUI
CONSTANȚA
VI.1. Denumirea bunei practici
Vinuri istorice la Ostrov, Județul Constanța, România
VI.2. Sector și sub-sector
Agricultură – viti-vinicultură.

Imagine cu podgoria Domeniile Ostrov35

VI.3. Obiectivul bunei practici
Bună practică de conexare a activității agricole, vitivinicole respectiv, de patrimoniul local
cultural și natural, prin introducerea de denumiri ale patrimoniului la gama de produse de
bază și implicarea în acțiuni de promovare a acestui patrimoniu prin evenimente culturalartistice și oenologice, refacerea patrimoniului
construit local sau stimularea turismului rural și
oenologic.
VI.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare bună
practică
Exemplul de bună practică „Domeniile Ostrov” este
situat în sud-vestul județului Constanța, România,
la granița cu Bulgaria, districtul Silistra respectiv.
Obiectivele de patrimoniu la care face trimitere și
pe care le valorifică această bună practică se
găsesc dispuse în patru localități –
Harta zonei acoperite de „Domeniile Ostrov”36
35

https://www.crameromania.ro/crame/domeniile-ostrov-crama-76.html#prettyPhoto
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comunele Ostrov, Lipnița, Oltina și orașul Băneasa, toate cu un bogat patrimoniu cultural și
natural reprezentat de vestigii istorice și legende, de arii naturale protejate.
Podgoriile fac parte din Regiunea Viticolă a Teraselor Dunării care înglobează plantații
viticole dispuse pe malurile deluroase și nisipoase din lungul Dunării, cu începere din sudvestul Oltenie, judeţul Mehedinţi sudul dunărean al Dobrogei, până în Câmpia Bărăganului,
judeţul Brăila.
VI.5. Descriere
Inițiatorul este reprezentat de grupul de firme „Domeniile Ostrov”, specializat în
activitatea de viticultură și vinificație din anul 1958, la care se adaugă activități secundare
care pun în valoare podgoria omonimă, cum ar fi turismul rural și oenologic. Grupul de
firme administrează un domeniu agricol de aproximativ 2000 de hectare, cu un areal viticol
de 1200 de hectare, 400 de hectare livadă (cais, piersic, măr, prun, cireș, vișin, nuc), 150
de hectare de teren arabil și 200 ha de sere. Grupul „Domeniile Ostrov” include două mari
centre care includ principalele crame: Ostrov, cu un total de cinci ferme și o suprafață de
circa 600 ha, și Lipnița, cu un total de nouă ferme și o suprafață de circa 1000 ha.
Zona în care își desfășoară activitatea „Domeniile Ostrov” se suprapune cu zona turistică
Ostrov – Adamclisi, caracterizată de un patrimoniul cultural-istoric, natural și etnografic
care o face calificabilă ca destinație de turism rural și de cunoaștere.
Peste 10 arii naturale de interes local sau național, situri de importanță comunitară sau cu
protecție specială avifaunistică se găsesc în această zonă, între care se pot enumera:
ROSCI0172 Padurea și Valea Canaraua Fetii – Iortmac, ROSCI0149 Pădurea Esechioi - Lacul
Bugeac, ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSPA0039 Dunăre – Ostroave, ROSPA008 Băneasa –
Canaraua Fetii. Între acestea, rezervația naturală, zoologică și botanică „Pădurea și Valea
Canaraua Fetii”, cu o suprafață de 172,1 ha are o spectaculozitate aparte datorită
structurii substratului geologic de tip carstic, care, în centrul rezervației, este reprezentat

Canaraua fetii37
36
37

Pădurea Canaraua Fetii38

Sursa: Wikipedia, Judetul Constanta, disponibil la adresa https://ro.wikipedia.org/wiki/Constan%C8%9Ba
http://www.traseeostrovadamclisi.judetul-constanta.ro/resurse-turistice-naturale
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de o vale largă - Valea Canaraua Fetii, cu aspect de canion, cu pereți de calcar de până la
40 m înălțime; numeroase specii de plante sunt concentrate în această arie - aproximativ
1000 de specii de plante superioare, reprezentând 27% din flora României, precum și specii
de animale rare, de origine submediteraneeană, balcanică sau pontică. Poate fi
considerată una dintre cele mai impresionante arii protejate naturale din sudul județului
Constanța, vizitabilă și de interes atât pentru cunoscatori, cât și pentru marele public.
În aceeași zonă se găsesc și numeroase atracții ale patrimoniului istoric, cum ar fi
Monumentul triumfal și cetatea „Tropaeum Traiani” – Adamclisi, mânăstiri, Cetatea
bizantină Vicina, cetăți antice pe malul Dunării. Cetatea Vicina se găsește pe Insula Păcuiul
lui Soare, pe Dunăre, în comuna Ostrov. Cetatea este de origini bizantine, din sec. X,
protejată prin lege, și poate fi vizitată în timpul verii când apele Dunării scad și devine
vizibilă. Cetatea Durostorum este situată la granița româno-bulgară, vestigiile din Bulgaria
fiind puse în valoare și vizitabile în orașul de graniță Silistra (cetatea Dârstra – Silistra), în
România cercetarea arheologică nefiind concludentă. Cetatea a fost o importantă
fortăreață și așezare romană pe malul drept al Dunării, între cetățile Sucidava și Axiopolis.

Cetatea Vicina39

Cetatea Durostorum în România, zona de vii Ostrov41

Insula Păcuiul lui Soare40

Cetatea Durostorum in Bulgaria42

38

Idem 2
http://ziarullumina.ro/cetatea-care-a-rasarit-din-apele-dunarii-78158.html
40
http://www.traseeostrovadamclisi.judetul-constanta.ro/resurse-turistice-culturale
41
http://www.traseeostrovadamclisi.judetul-constanta.ro/resurse-turistice-culturale
39
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Pentru promovarea acestor atracții turistice și științifice, atât autoritățile publice locale43,
cât și cele județene desfășoară proiecte și activități care au condus la o creștere treptată
și semnificativă a numărului de vizitatori în ultimii ani, creștere resimțită la nivelul
comunităților locale datorită, pe de o parte, a consumului turistic specific și, pe de altă
parte, datorită investițiilor turistice în servicii de cazare, de alimentație publică și servicii
de agrement finalizate în ultimii ani.
În acest context creat și consolidat în ultimii 20 de ani, grupul de firme Domeniile Ostrov
are o activitate susținută de punere în lumină și promovare multi-disciplinară a bogației
patrimoniale din zona sa de acoperire – sud-vestul județului Constanța – fiind unul din
promotorii unei valorificări sustenabile a patrimoniului local. Activitățile sale integrează în
mod consecvent și categoric țesutul patrimonial cu activitățile economice, cu trimiteri
directe și indirecte la denumirile vestigiilor sau ariilor protejate, la legendele locale,
precum și cu aplicarea multor măsuri de sustenabilizare a intregii zone.
Ceea ce se remarcă este ca „Domeniile Ostrov” și-au diversificat activitatea în timp (de la
viti-vinicultura de început, la turism, servicii culturale, la sprijinirea industriei de
vinificație și a agriculturii la nivel local și transfrontalier, servicii agricole) și au ramas
conexate patrimoniului local prin toate activitățile economice, practic neexistând vreo
activitate care să nu facă trimitere la acest patrimoniu. „Drumul Vinului pe dealurile
dunărene”, inițiat de „Domeniile Ostrov” reunește aceste expoziții de viță de vie,
Dunărea, rezervațiile naturale, siturile arheologice romane și bizantine, amintirile
martirilor consemnați în sinaxarele ortodoxe, misionarii și învățații din epoca patristică – în
mânăstiri și biserici vechi, etc.
În ceea ce privește buna practică în sectorul agriculturii – viti-vinificației, aceasta se referă
la preluarea a trei denumiri de patrimoniu din zona Ostrov, inclusiv a legendelor lor, în
denumirile a trei vinuri produse de Domeniile Ostrov. Obiectivele de patrimoniu promovate
astfel au făcut obiectul nu numai a vizibilității și discuțiilor declanșate pe marginea lor, ci
s-au regăsit și în alte activități ale grupului de firme, respectiv în activitățile de
responsabilitate socială – activități culturale și artistice, precum și în activitățile
economice de turism.
1. Gama de vinuri „Cetatea Durostorum”
Gama de vinuri „Cetatea Durostorum” face trimitere la celebrele banchete și serbări
dedicate lui Dyonisos, din vremea împăraților Caracalla și Marc Aurelius, care au ridicat
cetatea la rangul de Municipium. Vinurile din această gamă sunt Cabernet Sauvignon,
Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc și Riesling Italian.
Pe lângă vinurile cu această denumire, grupul de firme deține un restaurant cu specific
dobrogean „Durostorum”, amplasat la intrarea în satul Ostrov, la circa un kilometru de
42

http://audiotravelguide.ro/ro/cetatea-durostorum-silistra/
Proiectul "Promovarea turistică a zonei Ostrov - Adamclisi", cod SMIS 23786, finanţat de Programul
Operaţional Regional, Axa Prioritară 5 "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul Major de
intervenţie 5.3 "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii
atractivităţii României ca destinaţie turistică", website http://www.traseeostrovadamclisi.judetulconstanta.ro/despreproiect
43
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trecerea cu bacul a Dunării, între Călărași – Ostrov – Silistra. De asemenea, anual,
organizează tabăra de artă „Durostorum”, lucrările artiştilor participanți fiind expuse în
expoziția de artă contemporană și arheologie „Domeniile Ostrov”.
2. Vinul „Păcuiul lui Soare”
3. Gama de vinuri „Canaraua Fetii”
Vinurile din această gamă sunt Pinot Noir, Pinot Gris, Fetească Albă, Fetească Regală.

Vinul „Cetatea Durostorum”44

Vinul „Păcuiul lui Soare”45

Vinul „Canaraua Fetii”46

VI.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari directi
„Domeniile Ostrov” au colaborat în alegerea și interpretarea denumirilor istorice ale
vinurilor care valorifică patrimoniul local cu specialiști ai Muzeului Dunării de Jos Călărași.
În ce privește povestea, promovarea și evenimentele organizate cu și în jurul acestor
vinuri, grupul de firme colaborează cu specialiști ai Muzeului Dunării de Jos Călărași, cu
autoritățile publice locale – respectiv Primăria Comunei Ostrov, cu Asociația Profesională
Vitivinicolă „Terasele Dunării” Ostrov, asociații și grupuri de artiști plastici, unitățile
școlare locale, comunitatea locală și presa.
VI.7. Perioada de implementare
Gamele de vinuri cu nume istorice au fost lansate în anii 2008
VI.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu
Firma Ostrovit SA este cel mai important contributor la bugetele locale ale comunelor
Ostrov și Lipnița din județul Constanța, România și antrenează micii producători locali,

44

http://www.domeniileostrov.ro/cetatea-durostorum/
http://www.vinpentrutine.ro/19-pacuiul-lui-soare
46
http://www.domeniileostrov.ro/canaraua-fetii/
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firme locale de servicii și comerț în organizarea evenimentelor de promovare a vinurilor, în
desfășurarea activităților legate de Drumul Vinului.
Pentru sprijinirea dezvoltării agriculturii locale și
transfrontaliere, ca membru fondator major al
Asociației
Profesionale
Vitivinicole
„Terasele
Dunării” Ostrov, a inițiat, creat și operează Centrul
Transfrontalier de Oenologie şi Viticulură «Terasele
Dunării»47, finanțat prin Programul de Cooperare
Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, Axa
Prioritară 3 „Dezvoltarea economică și socială”,
Domeniul Major de Intervenție 3.1. „Sprijinirea
cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri și
promovarea unei imagini și identități regionale”.
Sediul din comuna Ostrov a acestui centru este amplasat într-o clădire emblematică pentru
zona de graniță Ostrov, fiind edificată în anii 1936-1938, cu destinația inițială de sediu
administrativ al Regiei Tutunului din România, ulterior primind diverse destinații
administrative sau lucrative în perioada comunistă.
În plan social, firma operează în activitatea de viticultură și pomicultură cu personal
preponderent din comuna Ostrov și specialiști din comuna Ostrov și municipiul Călărași
(proporție circa 80%), în același timp având relații de colaborare cu specialiști din orașul
Silistra, Bulgaria.
Acțiunea de conexare a activității de viticultură și vinificație de patrimoniul cultural și
natural local a permis și continuă să faciliteze conștientizarea comunităților locale asupra
potențialului economic pe care îl au cele trei obiective de patrimoniu local și
transfrontalier, precum și o vizibilitate sporită asupra celor trei obiective, la scară
națională. datorită desfacerii produselor în supermaketuri și promovării lor în presa de
specialitate și cea publică.
De asemenea, firma stimulează exprimarea artistică și culturală legată de zona Ostrov –
Călărași – Silistra, de patrimoniul cultural și spiritual al acestei zone, prin tabere de
creație, concursuri, expoziție permanentă.
VI.9. Învățăminte, model de implementare
Cel mai important aspect care permite dezvoltare unei strategii de afaceri cu preluarea și
valorificarea sustenabilă a patrimoniului local cultural și natural este pasiunea
proprietarilor grupului de firme pentru „terroir”, pentru zona în care își desfășoară
activitatea de viti-vinicultura, precum și înțelegerea semnificației pe care o are
patrimoniul pentru comunitățile locale, pentru afacerile lor și pentru legătura subtilă și
indisolubilă care se crează, astfel, între afacere, oameni și patrimoniu.
Această abordare a fost introdusă treptat, pe măsură ce proprietarii au identificat
resursele culturale și naturale ale zonei, pe măsură ce grupul de colaboratori locali a
47

http://www.oenologycentre.com
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cuprins istorici, oameni de cultură și oameni ai locului, iar oportunitatea de valorificare
economică și creștere prin conexarea produselor de vinificație cu patrimoniul local s-a
conturat și a devenit atractivă.
Modelul de implementare este caracterizat de următoarele aspecte:
Crearea și coagularea unui nucleu de colaboratori locali cunoscători ai istoriei si
legendelor locale, interesați să stimuleze creșterea economică a întregii zone,
pasionați și dispuși să se implice pe termen lung;
Atașarea la denumirea de origine controlată (DOC Ostrov) a denumirilor de
patrimoniu local, pentru înrădăcinarea și intrețeserea elementelor locale în povești
atrăgătoare și care pot genera evenimente;
Diversificarea activităților grupului de firme astfel încât elementele de patrimoniu
sunt valorificate prin producția de vinuri (activitatea de bază), turism, activități
culturale și artistice, etc.
Disponibilitatea comunității locale de a transfera elementele de identitate
culturală în afacere, produse comerciale, etc.;
Sprijinul acordat de autoritatea publică locală, cooperarea cu aceasta, înțelegerea
misiunii comune de dezvoltare locală;
Accesarea de fonduri externe europene pentru dezvoltarea afacerilor.
VI.10. Contact pentru detalii
Denumire firmă: SC Ostrovit SA
Telefon: +40 241 857545
Fax: +40 241 857546
Adresa poștală: Str. Regiei, Nr. 1, Comuna Ostrov, județul Constanța, România
Email: office@domeniileostrov.ro
Pagina de web: http://www.domeniileostrov.ro
VI.11. Bibliografie, sursa de informare
Surse online dedicate
http://www.domeniileostrov.ro
http://www.oenologycentre.com
http://www.vinpentrutine.ro
https://www.crameromania.ro
http://www.traseeostrovadamclisi.judetu
l-constanta.ro

Presa si alte surse online
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http://audiotravelguide.ro
Wikipedia
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