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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 în domeniul producerii de energie din surse regenerabile 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 servicii. Ghidul propune exemple din 

întreaga lume, complexe și care valorifică elemente de patrimoniu de mare valoare.  

 

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. ECO HOTEL BONAPACE – PRIMUL HOTEL DE TIP CASĂ PASIVĂ DIN ITALIA, ÎN 
TORBOLE   
 
II.1. Denumirea bunei practici 
 
Primul eco hotel construit după principiile unei case pasive, pe malul Lacului Garda, în oraşul 
Torbole din Italia   
  
II.2. Sector și sub-sector 
 
Energie din surse regenerabile pentru uz propriu – casă pasivă   

 

 
 

Imagine cu Eco Hotel Bonapace, Torbole, Italia1 
 

II.3. Obiectivul bunei practici  
 
Bună practică de producere a energiei din surse regenerabile și utilizare responsabilă a 
resurselor fără a crea amprentă de carbon, pornind de la materialele utilizate în construcție 
și până la modul de interacțiune cu clientul, în cadrul primului eco hotel din Italia, premiat 
de instituții internaționale.  
 
II.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare bună practică 
 
Exemplul de bună practică „Eco Hotel Bonapace” este situat pe Strada Piccola, nr. 15, în 
Torbole sul Garda, regiunea Trento/Trentino, în nordul Italiei. 
 

                                                 
1 http://www.greenbuildingfactory.com/inside.php?page=7&element=10 
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Obiectivele de patrimoniu la care face trimitere și pe care le valorifică această 
bună practică se găsesc dispuse atât în orașul Torbole, cât și în zona adiacentă, şi constau 
în elemente naturale şi istorice. În întreaga zonă, pe o rază de aproximativ 70 de kilometri 
de Torbole,  
se găsesc numeroase parcuri naturale şi zone 
protejate, iar hotelul promovează explorarea 
responsabilă a acestora. De asemenea, oraşe 
precum Trento, situat la 42 de kilometri şi 
Verona, situat la 80 de kilometri de Torbole, aduc 
valoare istorică zonei.   
 
La aproximativ 9 kilometri sud de Torbole se află 
Rezervația Naturală „Integrale Gardesana 
Orientale”, pe o suprafață de 218,69 de hectare, 
ce se întinde pe coasta de est a Lacului Garda, 
fiind caracterizat prin formațiuni tipic 
mediteraneene și specii protejate de plante și 
păsări2. Tot pe coasta de est a lacului, la 42 de 
kilometri de Eco Hotel, se află Muntele Baldo, cu 
o altitudine de 2.218 metri, ce face parte din 
lanțul muntos Alpi și poate fi escaladat pe trasee 
marcate.  
                                                                                                 Harta zonei acoperite de Eco Hotel Bonapace3 
 
Pe coasta de vest a Lacului Garda, la aproximativ 38 de kilometri de Torbole, se află Parcul 
Natural „Alta Gardo Bresciano”, ce acoperă o suprafață de 38.000 de hectare și include atât 
zonele naturale de munte și lac, cât și localitățile de pe teritoriul sau, fiind protejate prin 
lege din anul 19844. În nordul orașului Torbole, la 43 de kilometri, se află Muntele Bondone, 
cu o altitudine de 2.180 metri, ce face parte din lanțul muntos Alpii Răsăriteni. Stațiunea 
Monte Bondone, situată la 15 km de orașul Trento lângă autostrada A 22, cu o panoramă 
fantastică către masivul Brenta, până la Dolomiții di Fassa, dispune de 21 de kilometri de 
pârtii de ski, instalații de teleferic și un snowpark modern.  
 

 
 

                                                 
2 http://www.parks.it/riserva.gardesana.orientale/index.php 
3 Google Maps  

4 http://www.cm-parcoaltogarda.bs.it 
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      Capra neagră, Parcul Natural Adamello Brenta5                Peisaj, Parcul Alto Garda Bresciano6 

 
La nord-vest, se află Parcul Natural Adamello Brenta, cea mai mare zonă protejată din 
Trentino, situată în vestul orașului, cu o suprafață de 620,51 km2. Aceasta cuprinde 
intervalele montane Adamello și Brenta, separate de Val Rendena și râurile Non, Sole şi 
Giudicarie. Aria protejată cuprinde 48 de lacuri și ghețarul Adamello, unul dintre cele mai 
mari din Europa7.  
 
Între aceste lacuri, Lacul Garda este cel mai întins lac din Italia, o zonă populară pentru 
vacanță, situată în nordul Italiei, la jumătatea distanței dintre Brescia și Verona, și între 
Veneția și Milano, la poalele Dolomiților. Ghețarii au format această regiune alpină la 
sfârșitul ultimei Ere Glaciare. Lacul și țărmul său sunt împărțite între provinciile Verona 
(spre sud-est), Brescia (sud-vest) și Trentino (nord). Numele Garda datează încă din secolul 
al VIII-lea și provine de la germanicul „warda”, "locul de pază" sau "locul de observare". Lacul 
deține și o specie de pește endemică, ce nu a mai putut fi reprodusă în altă parte și este 
protejată de lege, „carione”, o specie unică din familia somonului. Specia este pe cale de 
dispariție, cele mai mari amenințări fiind pescuitul excesiv și poluarea. 
 
Zona lacului prezintă peisaje splendide și oportunități nenumărate de petrecere a timpului 
liber în natură, în stațiunile de pe malul lacului sau legat de ape, precum: drumeţii, ciclism 
sau plimbări cu calul, zbor cu parapanta, ciclism montan şi escaladarea stâncilor. Se pot 
experimenta multe sporturi acvatice ca: surfing, windsurfing, kitesurfing, ski nautic, kayak, 
scufundări, şi tot timpul se poate merge cu vela datorită vânturilor constante de pe lac. 
Priveliştile Lacului Garda se completează cu cele 5 insule ale lacului, destul de mici, dar 
care merită văzute, în special „Isola del Garda”, cea mai mare dintre ele8.  

 

  
 
      Lacul Garda, Parcul Alto Garda Bresciano9                                Torbole și Lacul Garda10 

 

                                                 
5 http://www.pnab.it/natura-e-territorio/stambecco.html 
6 http://www.cm-parcoaltogarda.bs.it  
7 http://www.pnab.it/  
8 http://epochtimes-romania.com/news/lacul-garda-italia-un-vis-de-vara---232913 
9 http://www.cm-parcoaltogarda.bs.it  
10 http://www.lago-di-garda-tourism.com  
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În Torbole modernul se îmbină cu istoria, şi fiecare dintre aceste doua coordonate 
domină câte o parte a oraşului. Oraşul vechi se află în zona portului şi se îmbină cu plajele 
sălbatice şi cu claritatea apei, iar partea modernă a oraşului este perfectă pentru cei care 
doresc să se bucure de agitaţia vieţii mondene şi de atracţiile vieţii de noapte11. 
 
 
II.5. Descriere 
 
În contextul multitudinii de arii protejate ce mărginesc și includ Lacul Garda și localitățile 
din jurul sau, proprietarii Eco Hotelului Bonapace au proiectat încă de la început un hotel 
responsabil față de mediu, a cărui filozofie este aceea de amprentă minimă de carbon, prin 
producerea de energii din surse regenerabile și utilizarea acestora fără a aduce un impact 
mediului înconjurator. De asemenea, o clădire ecologică este neinvazivă față de mediu, față 
de condițiile de locuire, Eco Hotel Bonapace reușind chiar să îmbunătățească aceste condiții 
în spațiile sale.  

Eco Hotel Bonapace, construit în anul 2013 și clasificat trei stele, este la doar 200 de metri 
de Lacul Garda, are 20 de camere duble, toate cu balcoane. Clădirea din lemn masiv cu 
sistem de izolație la nivel de finisaj exterior a atins o valoare a coeficientului de transfer 
termic de 0,11 W / m²K12. Acoperișul plat cu învelitoare compozită din lemn și beton are o 
valoare a coeficientului de transfer termic de 0,08 W / m²K. Alimentarea cu energie a 
acestei clădiri noi, proiectată de arhitectul Fabio Ferrario de la Armalab srl13, este 
completată de un sistem de încălzire solar, amplasat pe acoperiș, și o pompă de căldură apă 
/ apă14. Hotelul este construit integral din lemn, sistemele utilizează apă pompată de o 
pompă hidraulică, iar energia este furnizată de panouri fotovoltaice și surse regenerabile. 
Apa provine din stratul acvifer local, iar aerul este climatizat de un sistem care extrage aerul 
utilizat din încăperi, îl filtrează și îl aduce la umiditatea potrivită. Astfel, aerul este 
reîmprospătat și iar pe parcursul său pana în camere trece printr-un strat de apă rece, 
ajungând la temperatura necesară. În acest mod, aerul se împrospătează întotdeauna încet, 
neexistând curenți sau zgomote15.  

Hotelului este foarte bine izolat și fără poduri termice: deschiderile exterioare sunt 
proiectate astfel încât să se poată utiliza în întregime energia solară în timpul iernii, sistemul 
de închidere termică este proiectat pentru o protecție maximă împotriva supraîncălzirii în 
timpul verii. Tâmplăria este realizată din lemn de cea mai înaltă eficiență energetică, iar 
geamurile sunt triple, una din cele două cavități fiind prevăzuta cu gaz de argon. Un sistem 
de ventilație cu schimb de căldură de înaltă eficiență (grinzi răcite) trece în lungul spațiului 
de distribuție, ajungând la toate zonele interioare. Rezultatul final este o clădire eficientă 
din punct de vedere al costurilor și impactului asupra mediului care, în același timp, oferă 
un nivel ridicat de confort, utilizându-se doar o cantitate neînsemnată de energie pentru 
încălzire și răcire. 

Filozofia „eco” este una constantă atât în ceea ce privește construcția și functionalitățile 
tehnice ale hotelului, cât și activitățile de zi cu zi, de turism. Astfel, toată apa caldă este 
furnizată de panourile solare, toate activitățile de spălare și curațenie sunt realizate la 

                                                 
11 http://www.lago-di-garda-tourism.com/ro/obiective-turistice-lacul-garda/orase-si-statiuni/torbole.html  
12 Coeficienții de transfer termic sunt, îin general, peste 1 pentru anvelope din zidărie de cărămidă, zidărie din 
blocuri de BCA, beton armat, etc. conform Universității Tehnice de Construcții București, Facultatea de Inginerie 
a Instalațiilor – disponibil la http://instal.utcb.ro/site/proiectecoordonare/serefen/ctec.pdf 
13 http://www.armalab.it/ 
14 https://passivehouse-international.org/upload/2013-06-19_Ecohotel-Torbole_PR.pdf  
15 http://ecohotelbonapace.com  
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temperaturi mici, cu detergenți ecologici și materiale bio-degradabile, robineții 
sunt prevăzuți cu un spray aerat pentru a reduce consumul de energie și apă, toată hârtia 
utilizată este reciclată, lemnul este din stejar vopsit cu culori pe bază de apă, iar personalul 
este dedicat viziunii „eco” și pregătit pentru a livra eficiența. 

 

 

  
 

Eco Hotel Bonapace, exterior și terasă16 

 
Micul dejun constă în produse ecologice cumpărate direct de la producătorii locali din 
regiunea Trentino și, în funcție de posibilități, de pe distanțe de sub un kilometru de hotel. 
Produsele sunt sezoniere, iar varietatea mare a fructelor, legumelor, lactatelor și cărnurilor 
este adaptată fiecărui tip de client, preferințelor și problemelor de sănătate pe care aceștia 
le pot avea: alergii, intoleranțe, regim vegan, etc. Pâinea este făcută în casă. 
 

Eco Hotel Bonapace, cameră îi colț bufet mic dejun17 

 
Datorită dedicării managementului și proprietarilor față de filozofia „eco” atât în privința 
impactului asupra mediului, cât și asupra confortului oaspeților, Eco Hotel Bonapace are 
unele dintre cele mai bune recenzii și recomandări din zonă. De asemenea, tehnicile 
revoluționare de construcție și respectul arătat pentru utilizarea lor riguroasă astfel încât 
hotelul să fie sustenabil din punct de vedere al amprentei de carbon, au condus la o 

                                                 
16 http://ecohotelbonapace.com  
17 http://ecohotelbonapace.com  
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vizibilitate crescută în media locală și internațională, precum și la acordarea unor 
premii și recunoașteri din partea institutelor de profil. Astfel, Eco Hotel Bonapace este 
certificat KlimaHaus Hotel Gold, de către institutul KlimaHaus din Germania, Arca Platinum 
– Certificare Arca pentru clădiri din lemn, platinum fiind a patra și cea mai înaltă distincție, 
și Passive House, de către Institutul Passive House din Germania.  

 
 
 Comunicat de presă Passive House Inst.18                 Comunicat de presă Arca, Certificare Eco Hotel Bonapace19  

 
II.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari direcți  
 
Eco Hotel Bonapace a atras atenția multor categorii profesionale prin proiectul de 
construcție şi prin tehnologiile utilizate, pe plan local și național, precum și internațional. 
De la instituțiile locale care recunosc valoarea adaugată a construcției față de mediul 
înconjurător, precum ARCA, și partenerii externi precum Passive House International și 
KlimaHaus din Germania, până la partenerii locali de tipul asociațiilor de promovare a zonei 
Trentino alături de care se organizează evenimente de profil și gastronomice.  
 
Beneficiarii direcți ai investiției sunt turiștii, micii producători de alimente organice și alți 
furnizori de produse ecologice utilizate în mod direct de hotel sau oferite turiștilor.  
 
Proiectarea și construcția hotelului a fost realizată de arhitectul Fabio Ferrario de la firma 
de arhitectură Armalab srl, din Trento, Italia. Compania este specializată în proiectarea și 
construția de clădiri pasive, ce respectă standarde stricte impuse de organisme 
internaționale.      
 
II.7. Perioada de implementare 
 

Din 2013, până în prezent. 
 
II.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu  
 
Eco Hotel Bonapace este o prelungire vie a ariilor protejate din zona pe care o valorifică în 
activitatea turistică, iar modul centrat pe sănătate și ecologie în care se desfășoară această 
activitate reprezintă elementul cu valoare adaugată, care îl diferențiază de concurență. 
Astfel, conceptul general al afacerii – atât la nivel hard, al construcției hotelului, cât și soft, 
al serviciilor turistice – include principiile cele mai avansate și inovative de protecție a 
mediului și eficiență energetică, instituite și menținute datorită viziunii pe termen lung, cu 

                                                 
18 https://passivehouse-international.org/upload/2013-06-19_Ecohotel-Torbole_PR.pdf  
19 http://www.arcacert.com/en/node/685  
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prețul profitului imediat mai redus, dar asigurându-i o poziție și vizibilitate la 
nivel internațional, în presă, prin parteneriate și, mai ales, în segmentul său de piață 
turistică format din clienți preocupați de sustenabilitate și viață sănătoasă, un segment cu 
venituri peste medie stiumulativ pentru afacere datorită dezbaterii permanente pe aceste 
teme și solicitărilor mereu noi. Acest concept se extinde incontestabil la nivel local, prin 
parteneriatele pe care firma le aplică pentru desfășurarea activităților locale – cu mediul de 
afaceri local, stimulând practici similare cu impact căt mai redus asupra mediului, 
implicarea în evenimente locale și, astfel, promovând conștient o valorificare durabilă a 
patrimoniului local natural, în mod special.  
 
II.9. Învățăminte, model de implementare 
 
Desigur, dedicarea proprietarilor Eco Hotel Bonapace față de principiile unei afaceri 
ecologice este cea mai importantă forță care a condus la reunirea unor echipe la fel de 
dedicate, în etapa de proiectare, de construire a hotelului, iar în prezent de operare a 
construcției pasive, precum și de desfășurarea a activităților turistice la un nivel egal de 
calitate și rigurozitate. La fel de importantă a fost, în etapele anterioare și în funcționare, 
crearea și întreținerea unor parteneriate care au permis tratarea tuturor aspectelor cu un 
înalt profesionalism, prin specializări adecvate, certificări și un istoric recunoscut cel puțin 
la nivel local.  
 
II.10. Contact pentru detalii  
 
Denumire firmă: Bonapace Accommodation srl 
Telefon: +39 0464.516995 
Fax: +39 0464.515141 
Adresa poștală: Via Strada Piccola, nr. 15, 38069 Torbole sul Garda , Trentino, Italia 
Email: info@ecohotelbonapace.com 
Pagina de web: http://ecohotelbonapace.com 
 
Denumire firmă: Armalab srl 
Telefon: +39.0461.538475 
Adresa poștală: loc. Fratte, 51 - Ponte Regio, 38057 Pergine Valsugana, Trentino, Italia  
Email: info@armalab.it 
Pagina de web: www.armalab.it 
 
II.11. Bibliografie, sursa de informare 
 
Surse online dedicate:  
www.ecohotelbonapace.com 
www.facebook.com/Eco-Hotel-Bonapace  
www.passivehouse-international.org  
www.parks.it  
www.cm-parcoaltogarda.bs.it  
www.pnab.it  
www.lago-di-garda-tourism.com 
www.arcacert.com  
www.armalab.it  

 
Presa și alte surse online: 
www.booking.com 
www.gardatrentino.it 
www.gardalake.com 
https://italia.directbooking.ro 
www.lagodigarda.com 
www.piuturismo.it 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Trento 
www.skimania.ro   
www.epochtimes-romania.com  
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III. INSULA JEJU, COREEA DE SUD – MONUMENTE UNESCO ALĂTURI DE ACTIVITĂȚI 
ZOOTEHNICE  
 
III.1. Denumirea bunei practici 
 
Soluții inovative și de ultimă generație pentru tratarea deșeurilor biologice de la ferme de 
suine, în rezervație UNESCO 
  
III.2. Sector și sub-sector 
 
Producție de energie din biogazul obținut prin tratarea dejecțiilor fermelor de suine aflate 
în proximitatea monumentelor UNESCO de pe Insula Jeju, Coreea de Sud 

 

 
 

Imagine a unității de producție de biogaz20 
 

III.3. Obiectivul bunei practici  
 
Bună practică de producere a energiei din surse regenerabile organice în rezervație UNESCO 
și tratarea problemelor ecologice și de confort ale turiștilor printr-un proiect comun.  
 
III.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare bună practică 
 
Exemplul de bună practică este amplasat pe Insula Jeju, aparținând Coreei de Sud. Insula se 
găsește la 64 km sud de Peninsula Coreea, chiar în strâmtoarea Coreea, și este principala 
insulă a Provinciei Jeju, o provincie cu un sistem de guvernare propriu. Are o suprafață de 
1,848 sm și o populație de peste 640.000 locuitori (2015)21.  
 
Insula este Rezervație a Biosferei din anul 2002, este cuprinsă în patrimoniul universal 
UNESCO sub denumirea „Insula vulcanică Jeju și tunelurile de lavă” din anul 2007 şi este 
Geoparc Mondial din anul 2010. 

                                                 
20 https://www.forbes.com/sites/cargill/2015/12/23/renewable-energy-solution/#506f6a7434e6 
21 http://jejuwnh.jeju.go.kr/english/unescoJeju/tripleCrown.do 
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În ce privește producția de energie din surse regenerabile, Insula 
Jeju este teatrul unor proiecte demonstrative de devoltare a 
„rețelelor inteligente” de alimentare cu energie electrică, 
implementat în perioada 2009-2013, constituit din mai multe 
teme, cum ar fi „locuri inteligente” – case ale căror consumuri de 
utilități sunt controlate inteligent, montarea de panouri solare, 
„transport inteligent” – vehicule electrice, stații de încărcare 
pentru bateriile electrice ale vehiculelor, sau „surse regenerabile 
inteligente” – energie eoliană, energie solară, sisteme de 
înmagazinare a energiei, toate aplicate cu participarea largă a 
numeroase companii22. Mai mult, în anul 2012, insula a intrat în 
programul „Insula Jeju Carbon Free până în anul 2030” prin care 
se intenționează ca întreg consumul de energie al insulei să fie 
asigurat exclusiv din surse regenerabile, în principal eoliană, și să 
se utilizeze exclusiv vehicule electrice.   

                                                                                                                   
                                                                                                                  Insula Jeju23 

III.5. Descriere 
 
Insula Jeju este destinația turistică cea mai solicitată a Coreei de Sud, cu peste 10 milioane 
de turiști în 2013, din care 70% coreeni24. Este supranumită „Hawaii din Coreea de Sud”. 
Această atractivitate este datorată peisajului și patrimoniului natural care au făcut fundația 
elvețiană New7Wonders să o numească în anul 2011 una din cele șapte noi minuni ale lumii.  
 
Insula este vulcanică – mai mult de 90% din suprafața insulei este bazalt, cu peisaje 
vulcanice, cascade, tuneluri de lava, plaje de nisip alb și un vulcan adormit, toate de o 
frumusețe excepțională, multe unice în lume. Există peste 360 de conuri vulcanice de 
diferite dimensiuni, denumite local „oreum”, și 160 de tuneluri de lavă care întretaie insula.  
 
Destinație a patrimoniului universal UNESCO 
 
Insula este dominată de Muntele 
Hallasan, cel mai înalt munte sud-
coreean – 1950 m, un vulcan adormit 
de zeci de mii de ani. Zona 
înconjurătoare este declarată 
rezervație, Parcul Național Hallasan și, 
împreună cu Hallasan și multe alte 
conuri vulcanice, precum și cu un 
sistem unic de tuneluri din lava, a fost 
declarat în anul 2007 ca aparținând 
patrimoniului universal UNESCO, 
pentru biodiversitate. „Insula 
vulcanică Jeju și tunelurile de lavă” 
este reprezentată, în mod colectiv, de 
trei situri UNESCO în suprafață de 
peste 18 hectare și care cuprind25:                         Conul din tuff vulcanic Seongsan Ilchulbong 26 

                                                 
22 https://www.asiabiomass.jp/english/topics/1405_04.html 
23 https://ro.wikipedia.org/wiki/Insula_Jeju 
24 http://edition.cnn.com/travel/article/jeju-island-introduction/index.html 
25 http://whc.unesco.org/en/list/1264 
26 https://jinfotours.wordpress.com/2013/02/20/insula-jeju-o-noua-minune-a-lumii/#jp-carousel-2542 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:South_Korea-Jeju_alt.svg
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 Sistemul de tuneluri Geomunoreum Oreum, cel mai interesant sistem de tuneluri din 

lavă din lume, cu pereți de lavă închisă la culoare și tavane și pardoseli multicolore 
din carbonați;  

 Conul din tuff vulcanic Seongsan Ilchulbong27, ca o fortăreață care se ridică din mare, 
cu un peisaj maiestos;  

 Muntele și Parcul Național Hallasan, cu cascade, formațiuni stâncoase cu forme 
curioase și un crater în care se găsește acum un lac.  

 
Suprafața aflată în patrimoniul UNESCO reprezintă circa 10% din suprafața totală a insulei.  

 
Muntele Hallasan și Tunelul din lavă Manjanggul28 

 
Siturile, pe lângă estetica extraordinară, sunt mărturii ale istoriei planetei, ale 
caracteristicilor și proceselor prin care a trecut Pământul.   
 
„Insula vulcanică Jeju și tunelurile de lavă” beneficiază de un plan de management detaliat 
și resurse importante pentru implementare. Dintre obiectivele acestui plan de management 
se pot menționa evitarea impactului negativ potențial al agriculturii asupra solului și 
subsolului și gestionarea numărului mare de vizitatori.  
 
Geoparcul Insula Jeju 
 
Geoparcul este un program UNESCO 
creat pentru a proteja zonele de 
patrimoniu natural cu înaltă 
semnificație geologică și sprijinirea 
dezvoltării economiei locale prin 
geoturism. Întreaga insulă este 
protejată prin acest program, datorită 
formelor vulcanice și resurselor 
geologice, zonelor fosilifere și zonelor 
sedimentare de suprafață. Există 12 
situri reprezentative, din care doar 
unele sunt vizitabile.  
                                                                                       Inelul de tuf vulcanic Yongmeori29 

 

                                                 
27 In traducere „Varful Soarelui Rasare la Seongsan” 
28 http://jejuwnh.jeju.go.kr/english/unescoJeju/worldNaturalHeritage.do 
29 http://jejuwnh.jeju.go.kr/english/unescoJeju/geoparksNetwork.do 
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Rezervația Biosferei Insula Jeju 
 
O biosferă este combinația dintre 
zonele de uscat, de coastă și cele 
marine care necesită o protecție 
specială a biodiversității și 
sustenabilității resurselor naturale. 
Biosferele sunt desemnate de 
UNESCO în cadrul programului „Omul 
și Biosfera”. Insula Jeju este 
desemnată biosferă în integralitatea 
ei și cuprinde Parcul Național 
Hallasan, situat în centrul insulei, 
două strâmtori (Yeongcheon și 
Hyodoncheon), declarate 
monumente ale naturii, și trei insule 
(Munseom, Seopseom, Beomseom).                                  Insula Beomseom30 

 
Cu tripla ei protecție și recunoaștere a valorii naturale – rezervație a biosferei, patrimoniu 
universal și geoparc mondial – insula Jeju este unică în lume, având o semnificație 
nedisputată pentru științele naturii.  
 
În acest cadru remarcabil trăiesc cei peste 640.000 locuitori și se practică un turism 
sustenabil care atrage peste 10 milioane de turiști anual.  
 
Turiștii sunt atrași însă de o multitudine de alte curiozități și elemente particulare ale 
insulei31, cum sunt traseele de drumeție „olle” - peste 
200 de km de poteci prin păduri, printre conurile 
vulcanice, sătuce și belle-vue montane cu vedere 
către mare, excursiile călare, plajele de nisip alb, 
Muzeul Teddy Bear, Jeju Loveland, Muzeul Haenyeo 
dedicat femeilor-pescar, gastronomia locală. 
Gastronomia locală este dominată de preparatele din 
carne de porc, Insula Jeju fiind renumită pentru o 
specie de porci locală, „porcul negru”, cunoscută 
pentru carnea cu gust distinct, diferit de al altor rase 
de porcine.                                                                              Porcul negru de Jeju32 
 
Există numeroase ferme de porci pe insulă și preocupările autorităților, proprietarilor și 
locuitorilor pentru efectele dezagreabile pe care le-ar putea avea mirosurile specifice asupra 
turismului au condus la implementarea unui proiect de producție de energie într-o perfectă 
rezonanță cu statutul de triplă protecție UNESCO a insulei. 
 
Astfel, proiectul care face obiectul prezentei bune practici este o uzină de producție a 
energiei termice din gazul prelucrat din deșeurile biologice a patru ferme de porci. Uzina se 
bazează pe o abordare inovativă, cu tehnologie de ultimă oră, prin care se redirecționează 
deșeurile în iazuri de fermentare ermetice, unde sunt transformate în metanul care face să 

                                                 
30 http://jejuwnh.jeju.go.kr/english/unescoJeju/biosphereReserve.do 
31 http://edition.cnn.com/travel/article/insider-guide-best-jeju-island/index.html 
32 https://en.wikipedia.org/wiki/Jeju_Black_pig#/media/File:Jeju_Black_Pig.jpg 
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funcționeze generatoarele electrice. Uzina produce peste 700.000 kilowați-oră de energie 
anual, atât pentru uz intern, cât și pentru rețeaua locală de energie.  
 
Unul din principalele aspecte relevante pentru abordare este sistemul etanș în care se 
prelucrează deșeurile biologice și care reduce simțitor mirosul neplăcut asociat cu 
excrementele, ajutănd la menținerea reputației insulei ca destinație de vacanță aleasă. Mai 
mult, procesul implementat permite ca volumul mare de deșeuri să fie transformat în 
fertilizator de înaltă calitate, organic, care se vinde agricultorilor.  
 
Această abordare nu numai că elimină mirosurile și creează noi oportunități economice, ci 
este benefică pentru mediul înconjurător prin generarea de energie din surse regenerabile 
și reducerea emisiilor de bioxid de carbon cu echivalentul a 4.134 t Co2 în primul an de 
funcționare.  
 

 
 

Imagine de ansamblu asupra uzinei de biogaz33 

 
Planurile de viitor, cu orizont de timp anul 2030, sunt ca pe Insula Jeju să se trateze 
deșeurile biologice și organice la o rată de 100 t/zi și să se producă 11.000 m3/zi biogaz și 
20 t/zi fertilizatori. Investițiile necesare se ridică la circa 362 milioane dolari americani.  
 
III.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari direcți 
 
Proiectul și investiția au beneficiat de un larg parteneriat public-privat inițiat de autoritățile 
locale și finanțator. Acest parteneriat a fost compus din: 

- Finanțator: compania americană multinațională Cargill34 care oferă la scară globală 
produse şi servicii din domeniile alimentar, agricultură, financiar şi industrial. 
Colaborează în proiecte comunitare cu fermierii, clienţii, guvernele şi comunităţile, 
şi are o experienţă de aproape 150 de ani. Compania are peste 150.000 de angajaţi 
în 70 de ţări. Finanțarea de tip donație s-a ridicat la 500.000 dolari americani.  

- Dezvoltator al conceptului, cercetare și asistența la implementare și operare: 
Universitatea Națională Jeju, care a avut misiunea de a propune soluția inovatore 
pentru procesarea deșeurilor organice, adecvată scopului proiectului.   

- Fermele de suine din vecinătatea uzinei. 
- Guvernul local al Insulei Jeju, care a susținut și co-finanțat proiectul.  

 

                                                 
33 http://150.cargill.com/150/en/KOREA-BIODIGESTER.jsp 
34 https://www.cargill.com/ 
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Beneficiarii direcți ai proiectului sunt fermierii locali, atât cei implicați în creșterea suinelor, 
cât și cei din exploatare vegetală care au acces la fertilizatori organici, locuitorii și turiștii 
care se pot bucura de un aer mai curat, universitatea care a fost implicată într-un proiect 
de succes, replicabil și multiplicativ.  
 
III.7. Perioada de implementare 
 
Începând din anul 2011, până în prezent. 
 
III.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu  
 
În cazul acestei bune practici care acoperă un patrimoniu natural triplu recunoscut și 
protejat de UNESCO, inițiativa a avut de la bun început scopul de a contribui la această 
protecție, la planurile guvernului local de a transforma Insula Jeju într-o zonă fără amprenta 
de carbon până în anul 2030, și de a îmbunătăți condițiile de desfășurare a activităților de 
turism, principala sursă economică și de locuri de muncă a insulei. Abordarea, într-un 
parteneriat larg care să aibă asigurată și rigurozitatea științifică, și participarea mediului de 
afaceri local și a stakeholderului principal – guvernul local, este de pură protecție de 
mediului și eficiență energetică, iar rezultatul urmează să fie replicat în alte zone ale Coreei 
de Sud.  
 
III.9. Învățăminte, model de implementare 
 
Principalul element cu posibilitatea de replicare și extindere este însăși soluția inovativă pe 
care a implementat-o Universitatea Naționala Jeju și care a avut capacitatea de a rezolva 
mai multe aspecte esențiale pentru insulă, în contextul înaltei ei protecții din punct de 
vedere al naturii și biodiversității, armonizând interesele multor categorii de persoane și 
activități: zootehniști, fermieri, autorități publice, instanțe internaționale, locuitori și 
turiști. Implicarea principalului finanțator, privat, cu o sumă deloc negljabilă, 500.000 dolari 
americani, este, de asemenea, un model de participare a mediului de afaceri potent la 
rezolvarea problemelor de valorificare durabilă a moștenirii naturale.   
 
III.10. Contact pentru detalii  
 
Denumire firmă: Cargill, Incorporated 
Telefon: +1 800 2274455  
Adresa poștală pentru corespondență: PO Box 9300, Minneapolis, MN, 55440-9300, USA 
Pagina de web: www.cargill.com 
Denumire firmă: World Natural Heritage Jeju 
Telefon: +82 064 7106657  
Fax. +82 064 7106959 
Adresa poștală: (63341) 569-36, Seongyo-ro, Jocheon-eup, Jeju-si, Jeju-do, Korea  
Pagina de web: http://jejuwnh.jeju.go.kr 
 
III.11. Bibliografie, sursa de informare 
 
Surse online dedicate: 
www.jeju.go.kr 
http://blog.naver.com/wnhjeju 
www.wnhcenter.jeju.go.kr 
www.cargill.com 
  
Presa sau alte surse online:  

www.asiabiomass.jp 
www.cnn.com  
www.unesco.org  
www.forbes.com  
www.bibsys.no  
www.animalsciencepublications.org  
https://jinfotours.wordpress.com   
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IV. AMBARCAȚIUNEA HELIOS SANABRIA – AGREMENT NECONVENȚIONAL PE LACUL SANABRIA, 
SPANIA     
 
IV.1. Denumirea bunei practici 
 
Producție de energie din surse solare și eoliene pentru propulsarea și funcționarea unei 
ambarcațiuni destinate Lacului Sanabria, rezervație naturală și sit UNESCO în provincia Zamora, 
Spania.   
  
IV.2. Sector și sub-sector 
 
Energie din surse solare și eoliene pentru uz propriu 
 

 
 

Ambarcațiunea Helios Cousteau35 
 

IV.3. Obiectivul bunei practici  
 
Bună practică de producere a energiei din surse regenerabile solare și eoliene pentru agrement 
nautic pe lac glaciar protejat prin lege.  
 
IV.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare bună 
practică 
 
Exemplul de bună practică este amplasat în nord-
vestul Spaniei, în regiunea autonomă Castilia și 
Leon, provincia Zamora, și deservește Parcul Natural 
„Lacul Sanabria” constituit în anul 1978. Parcul a 
fost declarat sit de interes comunitar de tip SCI36, 
aparținând rețelei europene Natura 2000, iar în anul         Parcul Natural „Lacul Sanabria”37 
 

                                                 
35 https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013-12-07/el-catamaran-mas-tecnologico-del-mundo-navega-en-
sanabria_63059/ 
36 SCI -uri (Sites of Community Importance - Situri de importanţă comunitară) reprezintă un sit care, în cadrul regiunii 
sau regiunilor biogeografice cărora le aparţine, contribuie în mod semnificativ la menţinerea sau readucerea unui 
habitat sau a unei specii la un stadiu corespunzător de conservare şi, în acelaşi timp, la coerenţa sistemului Natura 
2000, precum şi/sau la menţinerea diversităţii biologice a regiunii sau regiunilor biogeografice respective 
(http://biodiversitate.mmediu.ro) 
37 https://en.wikipedia.org/wiki/Sanabria_Lake_Natural_Park 



 

18 

 

                                                                                                                           
 
2015, Lacul a fost inclus în patrimoniul universal natural UNESCO38.                               
 
IV.5. Descriere 
 
Rezervația are o suprafață de 22.365 hectare și cuprinde lacul propriu-zis și împrejurimile 
muntoase situate în lanțurile Sierra Segundera și Sierra de la Cabrera, cu înălțimi de la 997 m 
pe malurile lacului, până la 2.124 m - vârful Peña Trevinca. Parcul este amplasat pe teritoriul 
a patru municipalități.        
 
Lacul Sanabria este de origine glaciară, format în perioada ultimei glaciațiuni, și este unul din 
puținele lacuri naturale notabile din Spania și cel mai mare lac glaciar din Peninsula Iberică. 
Are o arie de 318,70 hectare și o adâncime de 53 de metri. Principala lui sursă de apă este râul 
Tera. Pentru a da farmec și mister originii sale, legenda39 spune că în partea sudică a lacului se 
află un oraș care a fost inundat din cauza unui blestem, iar în nopțile de Sf. Ioan se mai poate 
încă auzi clopotul bisericii.  
 
Lacul Sanabria nu este însă singurul lac din Parcul Natural. Acesta include alte aproape 40 de 
lacuri mai mici, glaciare, răspândite între munți și canioane și ilustrând acțiunea ghețarului din 
perioada cuaternară. Această abundență de lacuri, de izvoare și pârâuri au permis formarea de 
turbării, o raritate la aceste latitudini. 
 
Parcul are o valoare incontestabilă prin sălbăticie, peisaj, estetică, precum și prin vegetația 
luxuriantă și fauna bogată. Biodiversitatea este una din principalele caracteristici ale ariei 
protejate și include 142 de specii de păsări și mai mult de 1500 de specii de plante, inclusiv 
câteva exemplare unice și care sunt adevărate exemplificări ale vremurilor preistorice.  
 
Parcul Natural Sanabria oferă turiștilor numeroase opțiuni de 
petrecere a tipului, în afara explorării pădurilor de stejar, 
mesteacăn, arini, alun, salcie, frasin sau castan și a  
localităților pe trasee de drumeție, pe jos sau cu bicicleta, 
sau iarna pe trasee de schi nordic. Pe lângă baie sau relaxare 
la plajele lacului cu apă dulce, pe lac se pot desfășura 
sporturi acvatice pentru care se pot închiria echipmente - 
windsurfing și caiac, sau se pot face plimbări în bărci cu pânze 
sau cu pedale.  
 
Evenimente pe tot parcursul anului animă parcul și lacul, de 
la regate internaționale, concursuri de înot, canoe, alpinism, 
schi, trekking, concursuri de parapantă sau mountain bike, 
până la festivaluri artistice, evenimente religioase și 
pelerinaje.  
      Canionul râului Tera 40 
Parcul Natural „Lacul Sanabria” este administrat  și animat de organizația privată Europarques 
– Stațiunea Internațională Biologică (EBI) Duero-Douro41, formată dintr-un nucleu de 6 
parteneri. Deși a fost înființată ca atare în anul 2002, organizația este rezultatul unei colaborări 
în domeniul protecției mediului și al biodiversității de zeci de ani, între două regiuni din Spania 
și Portugalia. Europarques-EBI este dedicată studierii biodiversității, cercetării, inovării 

                                                 
38 http://www.duerodouro.org/espacio-de-ecoturismo/crucero-ambiental-sanabria 
39 Idem 35 
40 http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977556727/_/_/_ 
41 http://www.duerodouro.org/area-de-investigacion/mision-ebi-investigacion 
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tehnologice, educației de mediu, combinând activitățile de conservare a ariilor naturale cu 
dezvoltarea ecoturismului sustenabil.  
 
Unul din proiectele ambițioase ale organizației Europarques-EBI a fost de dezvoltare a unei    
ambarcațiuni de tip catamaran cu propulsia și funcționarea bazate exclusiv pe energie din surse 
regenerabile, respectiv solare și eoliene42. Proiectul tehnologic inovativ a urmărit să 
minimizeze impactul navigației în ecosisteme sensibile. Această ambarcațiune, cu rol principal 
de monitorizare și cercetare, a primit un certificat unic, denumit „5-zero-energie” – zero 
decibeli la o viteză de 5 mile marine, zero ape uzate sau gaze, zero deșeuri, zero efecte de 
eroziune datorită valurilor produse, zero emisii de poluanți.  Ambarcațiunea este 100% 
prietenoasă cu mediul și a fost prima de acest gen în lume.  
 
Denumit inițial Helios Cousteau, dar generalizat ca Helios 
Sanabria, catamaranul are o lungime de 19 m, lățime de 
6 m, capacitate de 100 de persoane, din care 80 pasageri, 
și poate atinge o viteză de 10 mile marine. Este echipat 
cu 20 de panouri solare semi-transparente verzui, cu o 
transparență de 38%, 4 generatoare eoliene, sisteme care 
elimină impactul valurilor asupra malurilor, un microscop 
care proiectează imaginea pe un ecran gigant, sisteme 
pentru recoltarea planctonului, sistem Niskin de 
prelevare de eșantioane de apă de la diverse adâncimi, 
lift pentru coborârea și monitorizarea scafandrilor-
biologi cu camere de luat vederi și sistem de comunicare 
subacvatic. Liftul din zona de pupă permite                                Celula fotovoltaică43 

și accesul pentru persoanele cu mobilitate redusă, vârstnice și cu dizabilități. Lansarea 
ambarcațiunii pe apele Lacului Sanabria s-a facut în anul 2011, în prezența lui Pierre-Yves 
Cousteau, fiul cercetătorului Jacques-Yves Cousteau, ambasador al IUCN – International Union 
for Conservation of Nature.  
 
Europarques-EBI folosește această ambarcațiune de cercetare hidrografică pentru a dezvolta o 
croazieră originală pe teme de mediu, pe lacul Sanabria. Vizitatorii pot să se înscrie în croaziere 
cu sau fără activități educaționale privitoare la excepționalul mediu protejat, la fauna, flora și 
geologia adâncurilor lacului. Pe navă se găsește o echipă de scafandri care se scufundă cu 
camere de luat vederi și reproiectează imaginile pe un ecran imens care poate fi văzut de toți 
pasagerii.  
 

 
Imagine din timpul unei croaziere cu Helios Sanabria44 

                                                 
42 http://www.duerodouro.org/area-de-investigacion/1er-catamaran-eolico-solar-del-mundo 
43 Projects and references Onyx Solar Energy, www.onyxsolar.com  
44 https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013-12-07/el-catamaran-mas-tecnologico-del-mundo-navega-en-
sanabria_63059/ 

http://www.onyxsolar.com/
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Complementar, cu ajutorul catamaranului, EBI monitorizează starea ecologică a Lacului 
Sanabria, în cadrul unui program de cercetare științifică independent.  
 
Inițiativa a fost premiată în repetate rânduri, la nivel național spaniol și portughez, la nivel 
internațional: certificatul de excelență TripAdvisor 2017, premiul internațional LGT European 
Awards 2017, premiul național din partea  Institutului Național pentru Conservarea Naturii din 
Portugalia în 2015, certificări în domeniul turismului, calității, naturii.   
 

Catamaranul Helios Sanabria a fost construit pe Șantierul Naval Ampuria Brava Roses din 
Gerona, Spania. Compania care a perfectat și asigurat integrarea tehnologiilor de producere a 
energiei din surse eoliene și solare la bordul navei a fost Onyx Solar Energy, o companie 
europeană dominantă pe piața energiei solare, care proiectează și produce sisteme de sticlă 
fotovoltaică. Unitatea de producție este situată în Avila, Spania. Și compania Onyx Solar Energy 
a fost premiată în peste 30 de ocazii în întreaga lume, pentru cel mai bun proiect, pentru cel 
mai bun produs, cea mai bună sticlă fotovoltaică, pentru excelență și sustenabilitate, prin 
proiectele sale spectaculoase – clădiri noi, reabilitări de clădiri existente, inclusiv de 
patrimoniu și monumente protejate, sau proiecte exotice cum ar fi catamaranul Helios 
Sanabria.   
 

 
În timpul unei misiuni științifice45 

 
Proiectarea și construirea catamaranului Helios Sanabria a costat circa 1 milion de euro, după 
finalizarea cercetărilor. 
 
IV.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari direcți 
 
Proiectul ambarcațiunii este o întreprindere complexă și amplă a organizației Europarques – 
EBI, bazat pe cercetările făcute de EBI pentru identificarea soluțiilor de reducere a presiunii 
asupra factorilor de mediu specifici Lacului Sanabria, datorată activităților educaționale, de 
cercetare și turistice.  
 
EBI însuși este în fapt un parteneriat stabil format din șase parteneri46 care, după o  colaborare 
de zeci de ani, în anul 2002 au semnat un acord cadru pentru prevenirea, minimizarea și 
corectarea impactului negativ asupra ariilor naturale din rețeaua europeană Natura 2000 aflate 
în zona tranfrontalieră hispano-portugheză, inclusiv Parcul Natural „Lacul Sanabria”. Partenerii 
acestei inițiative sunt Parcul Natural „Duoru International” - Portugalia, Societatea 

                                                 
45 http://www.diariodeavila.es/noticia/Z787A87AD-985A-C2E3- 
46 http://www.duerodouro.org/imagenes/auxiliar/files/02-04-20%20Protocolo%20universidades.jpg 
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Euromediteraneeană pentru Monitorizarea Faunei Sălbatice WAVES – Spania, Universitatea Leon 
– Spania, Universitatea Tras-o-Montes și Alto Duoro – Portugalia, Universitatea „Federico II de 
Napoles” – Italia și operatorul turistic și de mediu Europarques.  
 
Pentru desfășurarea activităților de cercetare și conservare, EBI se autofinanțează prin proiecte 
de ecoturism și de cooperare internațională, care includ numeroase acțiuni de voluntariat. În 
acest cadru, EBI colaborează cu instituții și agenții din Spania, Portugalia, Franta și Italia, cum 
ar fi47: autorități publice la nivel regional și local, autoritățile pentru turism Porto și Nordul 
Portugaliei și Castilla și Leon,  Asociația „Fofografia și Biodiversitatea” (Spania), administrațiile 
parcurilor naturale „Lacul Sanabria” (Spania), „Arribes del Duero” (Spania), „Duoro 
International” (Portugalia) și Montesinho (Portugalia), agenții de dezvoltare locală și 
sustenabilă, operatori privați de turism. 

 
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cercetători și stakeholderi ai ariei protejate „Lacul 
Sanabria”, studenți și cadre universitare, elevi și profesori, turiști, precum și comunitățile 
locale din aria protejată „Lacul Sanabria”.  
 
IV.7. Perioada de implementare 
 
Ambarcațiunea Helios-Sanabria a fost lansată în anul 2011. 
 
IV.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu  
 
Ecoturismul practicat în Parcul Natural „Lacul Sanabria” este promovat, controlat și dezvoltat 
de un parteneriat dedicat în primul rând protecției mediului și biodiversității, cercetării și 
activității educaționale. EBI și-a stabilit prin misiunea sa ca ecoturismul practicat să reprezinte 
o sursă de progres socio-economic și să contribuie la conservarea mediului în ariile 
tranfrontaliere protejate, ceea ce permite finanțarea din veniturile obținute prin ecoturism a 
proiectelor de mediu și includerea unei categorii importante de activități educaționale și 
informative care să contribuie la lărgirea bazei de cunoștințe și sensibilizarea atât a 
vizitatorilor, cât și a comunităților locale în ce privește conservarea habitatelor și 
biodiversității.  
 
IV.9. Învățăminte, model de implementare 
 
Aspectul notabil al acestei bune practici este 
lunga durată a colaborării dintre cei șase 
inițiatori ai Stațiunii Internațională Biologice, 
o colaborare care s-a dezvoltat treptat, s-a 
consolidat și s-a impus în spațiul cercetărilor 
asupra mediului și biodiversității.  
 
Colaborarea a început în anii 1977-1978, prin 
acțiuni de mică amploare dedicate conservării 
naturii, finanțate exclusiv din fonduri proprii. 
Ziarele locale prezentau în 1978 activitatea 
primului Centru pentru Restaurarea Faunei 
Sălbatice: „Iubitorii Naturii au plătit costurile din propriile buzunare”, Correo de Zamora, 
martie 197848.   
 
Anii 1990 au fost concentrați pe proiecte de cooperare transfrontalieră hispano-portugheză, 
cercetare și activități educaționale, construirea primei nave-aulă pentru aceste activități în 

                                                 
47 http://www.duerodouro.org/conocenos/colaboradores 
48 http://www.duerodouro.org/conocenos/historia 
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1993-1994, precum și pe extinderea internațională a parteneriatului, în Italia și Franța. Anii 
2000 au adus recunoașterea rezultatelor parteneriatului internațional, certificat de miniștrii de 
externe ai celor două țări, de ambasadorii lor și autoritățile publice regionale. Actuala Stațiune 
Internaționala Biologică a fost constituită în anul 2002 și ratificată la nivel ministerial în anul 
2006. Coordonarea este binațională, iar echipa de volutari și echipa tehnică constă în principal 
din spanioli și portughezi, cei mai mulți experți în conservarea mediului și biologi specializați 
în ecosisteme acvatice specifice apelor interioare.  
 
IV.10. Contact pentru detalii  
 
Denumire firmă: Europarques – International Biological Station Duero-Douro 
Telefon: Spania +34 980 557 557; Portugalia +351 273 432 396 
Email: info@duerodouro.org 
Pagina de web: www. duerodouro.org și www.europarques.com 
 
Denumire firmă: Onyx Solar Energy S.L.  
Telefon: +34 920 21 00 50  
Adresa poștală: C/ Rio Cea 1, 46 - 05004, Avila, Spain 
Email: info@onyxsolar.com 
Pagina de web: www.onyxsolar.com 
 
IV.11. Bibliografie, sursa de informare 
 
Surse online dedicate: 
www.duerodouro.org 
www.europarques.com 
www.facebook.com/EuroparquesEBI 
www.onyxsolar.com 
  
Presa sau alte surse online:  
www.turismosanabria.es 
www.elconfidencial.com  
www.diariodeavila.es 
http://alojamientosanabria.com 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanabria_Lake 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanabria_Lake_Natural_Park 
http://biodiversitate.mmediu.ro  
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V. ABAȚIA REGALĂ DE FONTEVRAUD DE PE VALEA LOAREI, FRANȚA – MONUMENT UNESCO 
DIN SEC. XII, ÎN PERFECTĂ REZONANȚĂ CU TEHNOLOGIA SECOLULUI XXI 
 
V.1. Denumirea bunei practici 
 
Producție de energie din biomasă și sursă solară pentru asigurarea energiei termice de uz 
propriu, reducerea cu 50% a consumului de energie și cu 80% a emisiilor de gaze cu efect de 
seră.  
  
V.2. Sector și sub-sector 
 
Energie din biomasă și surse solare pentru uz propriu 

 

 
 

Centrul Energetic al Abației Fontevraud, Franța49 
 

V.3. Obiectivul bunei practici  
 
Bună practică de producerea a energiei termice din surse neconvenționale și eliminarea 
dependenței de combustibili fosili în cadrul unui monument UNESCO de secol XII.   
 
V.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare bună practică 
 
Exemplul de bună practică este reprezentat de Abația Regală de Fontevraud de pe Valea 
Loarei, în Franța, în comuna Fontevraud-l'Abbaye, localitatea Maine-et-Loire. Ca repere, 
abația se găsește la 53 km de Tours și 15 km de Saumur.  
 
Valea Loarei este o regiune din centrul Franței, renumită pentru combinația excepțională a 
patrimoniului cultural și natural, de o mare frumusețe și semnificație europeană și mondială. 
Numeroase orașe și sate istorice, monumente de arhitectură medievală și modernă, parcuri 

                                                 
49 http://www.lemoniteur.fr/article/un-pole-energetique-pour-l-abbaye-de-fontevraud-21422335 
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naturale protejate și zone agricole cultivate atrag anual milione de turiști care iau contact cu 
secolele de civilizație clădită și hrănită de fluviul Loara. Cu cei peste 1013 km, „Fluviul regal”  
 
a exercitat dintotdeauna o fascinație prin 
peisajele și natura sa diversă și bogată, încât 
regi, artiști și scriitori celebri și-au stabilit 
reședința pe malurile apei50, vizitarea acestora 
constituind astăzi o atracție principală. 
Conform Comitetului Regional de Turism 
Centre-Val de Lore51, în anul 2016, statisticile 
au indicat un număr de 4,1 milioane de turiști 
care au vizitat primele 14 monumente 
principale de pe Valea Loarei, din care 69% 
turiști francezi. 
  
Pe o lungime de  280 de km, de la Sully-sur-Loire 
la Chalonnes, Valea Loarei a fost înscrisă ca sit 
de patrimoniu universal UNESCO, pentru peisaje                Localizarea Abatiei Regale52 
culturale vii, sub denumirea de Val de Loire.       
                                                                                             
 
Abația de Fontevraud se găsește în centrul sitului UNESCO, fiind unul din cele mai mari și bine 
conservate așezăminte monastice din Evul Mediu.  
 
V.5. Descriere 
 
Construită în anul 1101, Abația 
Notre-Dame de Fontevraud 
este un așezământ cu o 
îndelungată istorie și 
particularități care mențin 
interesul publicului. 
 
Fondatorul abației a fost 
călugarul și pustnicul Robert 
d’Arbrissel, cel care a pus și 
bazele ordinului Fontevraud. 
Ordinul Fontevraud a avut 
reprezentanți pe un larg 
teritoriu, din Anglia până în 
Spania. Caracteristic acestui 
ordin este de a fi „dublu” – 
bărbați și femei, și de a include persoane din toate categoriile sociale. Inițial o mânăstire 
mixtă, găzduind bărbați și femei în aceleași clădiri, așezământul s-a extins la o mânăstire 
dublă, în contextul reformei gregoriene, pentru a deveni „o cetate ideală” de rugăciune și 
muncă, în abstinență, liniște și sărăcie53. Călugării și călugărițele erau repartizate în patru 
priorate: Sfânta Maria pentru „contemplativi”, Sfânta Maria Magdalena pentru călugărițele 

                                                 
50 http://france.fr/fr/a-decouvrir/val-de-loire  
51 http://www.tourisme-pro-
centre.fr/var/crtc/storage/original/application/25a4354d0b3d25f27a83d4c7b321a8b0.pdf 
52 https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Notre-Dame_de_Fontevraud 
53 http://www.fontevraud.fr/Visiter-Fontevraud/Histoire 
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desemnate să se ocupe de activitățile laice, Sfântul Ioan pentru călugări și Sfântul Lazăr 
pentru călugărițele dedicate îngrijirii leproșilor.  
 
Abația se întinde pe o suprafață de 13 hectare, la vechea graniță dintre Poitou și Touraine, 
fiind unul din cele mai mare așezăminte monastice din Europa. Conții de Anjou, apoi dinastia 
Plantageneților au fost protectorii ei, iar din 1189 a deveni necropolă regală pentru Henric al 
II-lea, Aliénor d’Aquitaine și Richard Inima de Leu. În 7 secole, abația a  fost condusă de 36 
de abați, numai femei, cel mai ades de origine regală. Începînd cu secolul al XIII, abația intră 
în declin, anumite reguli slăbesc și apare o deschidere către viața civilă, chiar mondenă. 
Revoluția franceză este cea care desființează definitiv așezământul religios în 1792 și la 
doispreze ani complexul de clădiri este transformat într-o închisoare foarte dură, care putea 
adăposti până la 2000 de prizonieri. În 1963, se renunță la această destinație și începe o 
reabilitare amplă a clădirilor care se deschid publicului în anul 1975. Abația a fost declarată 
monument istoric în anul 1840, iar în anul 2000 a fost înscrisă ca sit UNESCO, odată cu situl 
cultural Val de Loire.  
 

 
Mânăstirea Grand-Moutier54 și necropola regală55 

 
Ansamblul de clădiri se compune astăzi din cele două mânăstiri, din care cea mai importantă 
este mânăstirea Grand-Moutier, deschisă publicului, și în care se găsesc biserica abațială în 
stil romanic, bucătăriile în stil bizantin și capela Sf. Benoit din sec. XII, precum și alte clădiri 
dedicate ritualurilor religioase și infirmeria din sec. XVI. Zona Sf. Benoit găzduiește acum 
artiști și participanți la conferințe și seminarii, unele clădiri fiind transformate în săli de 
evenimente, iar prioratul Sf. Lazăr, a cărui biserică dateză din sec. XII, a fost transformat în 
hotel. Grădinile mânăstirilor au fost reamenajate și cultivate cu legume, ierburi aromatice și 
pomi fructiferi.  

                                                 
54 https://www.france-voyage.com/cities-towns/fontevraud-l-abbaye-17035.htm 
55 http://www.fontevraud.fr/Visiter-Fontevraud/Visiter 
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Hotelul Fontevraud56 și eveniment în curtea mânăstirii Grand-Moutier57 

 
Întregul ansamblu este animat de o intensă activitate culturală, 
artistică și de afaceri, cu evenimente și acțiuni care reunesc 
artiști francezi și din străinătate – expoziții, concerte de 
muzică, spectacole de teatru și dans, clasice și contemporane, 
evenimente dedicate sărbătorilor. În același timp, turiști 
găzduiți chiar la abație sau vizitatori pe Valea Loarei își întretaie 
drumurile cu participanții la evenimente de afaceri, cursuri sau 
artiști. 
 
Preocupările de a rămâne „o cetate ideală”, chiar și în secolul 
XXI, au determinat Abația de Fontevraud să implementeze o 
serie de inițiative și proiecte care să asigure protecția 
monumentelor și naturii în mod exemplar, de asemenea să-i 
confirme principiile de dezvoltare durabilă la care a aderat. 
Astfel, Abația a fost primul sit istoric și destinație turistică la 
care s-a certificat aplicarea standardului  ISO 26 000 privitor la 
responsabilitatea socială, în anul 2013 a devenit operațional            Sală de conferințe58 
un centru energetic care permite întregului domeniu să fie independent în proporție de 90% 
de energia termică din surse convenționale și, mai mult, deși un sit cultural, Abația Regală a 
fost certificată ca refugiu ornitologic pentru angajamentul sau în domeniul biodiversității. Un 
număr de 235 de specii de plante, din care 22 rare, și 39 specii de păsari au fost identificate 
și sunt protejate. O pășune ecologică a fost amenajată pentru oi din rase locale, iar zece 
stupine produc mierea care se servește dimineața la restaurantul hotelului Fontevraud. 
Deșeurile vegetale de pe domeniul de 13 hectare sunt transformate în compostul cu care se 
tratează spațiile verzi, iar apa de ploaie se colectează.    
 
 

                                                 
56 https://www.booking.com/hotel/fr/fontevraud 
57 https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/l-abbaye-de-fontevraud-fait-le-plein-de-nouveautes-5162280 
58 https://www.booking.com/hotel/fr/fontevraud 
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Inaugurarea Centrului59 și imagine din interior60 

 
Centrul energetic al așezământului este un proiect ambițios, inițiat și implementat de 
autoritățile regionale, cu scopul de trece la un nivel mai eficient de protecție a monumentului 
și de a reduce cheltuielile enorme de asigurare a agentului termic pentru apă caldă, încălzire 
și ventilație, necesare pentru a asigura confortul vizitatorilor și al personalului. Înlocuirea 
celor doua cazane de 50.000 litri, încălzite cu combustibil lichid, și a radiatoarelor electrice, 
precum și realizarea de lucrări de termoizolare, au permis înjumătățirea consumului de 
energie și reducerea cu 80% a emisiilor de gaze cu efect de seră61. Centrul energetic este 
compus din două boilere cu capacitate de 500 kW, încălzite pe bază de biomasă (peleți din 
lemn) și 92 de panouri fotovoltaice care asigură agentul termic pentru întregul ansamblu. 
Peleții sunt produși local, în zona Saumur.  
 
Proiectul a avut nevoie de trei ani de cercetare și proiectare și un an pentru punerea în operă. 
A fost prima construcție nouă realizată în Abație în ultimii 100 de ani62, în suprafață de 2000 
mp. Centrul este parțial subteran, pe amplasamentul fostei uzine de filatură a închisorii, în 
proximitatea bisericii abațiale. Acoperișul centrului este învegetat în întregime, servește ca 
scenă exterioară pentru spectacole și concerte, iar integrarea în peisaj a construcției noi a 
constituit una din cele mai importante mize ale proiectului, acum o reușită. Centrul care 
găzduiește și alte servicii comune pentru Abație, este în prezent inclus în circuitul de vizitare.  
 
Proiectul a fost finanțat intregral de autoritățile regionale ale regiunii Pays de la Loire, cu un 
buget de 6 milioane de euro.   

 
V.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari direcți 
 
Abația de Fontevraud este deținută de Statul francez și administrată și finanțată de 
autoritățile regionale ale regiunii Pays de la Loire. În mod direct, ansamblul istoric este 
gestionat de Centrul Cultural de Vest63 prin intermediul unei SOPRAF64, societate publică 
locală. Centrul este cel care mobilizează toți stakeholderii și actorii cheie pentru dezvoltarea 
sitului UNESCO.  
 

                                                 
59 http://www.servirlepublic.fr/trophees/labbaye-de-fontevraud-entre-dans-le-21e-siecle/ 
60 http://www.3-0.fr/prestataire-evenement-responsable/lieu-de-reception/abbaye-de-fontevraud 
61 http://www.lemoniteur.fr/article/un-pole-energetique-pour-l-abbaye-de-fontevraud-21422335 
62 http://www.fontevraud.fr/A-propos-de-Fontevraud/Developpement-durable 
63 Centre culturel de l'Ouest, www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=2266#ZEFHBZC3ht5StKWS.99 
64 http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=32894#ZAhFF7V93xfMyIKT.99 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrxsqS7ZbXAhURLFAKHVlSBwAQjRwIBw&url=http://www.3-0.fr/prestataire-evenement-responsable/lieu-de-reception/abbaye-de-fontevraud&psig=AOvVaw1hw4Z6PE-a99af6FcQAGQV&ust=1509401352055358
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Beneficiarii direcți ai proiectului de eficientizare energetică sunt cei circa 200.000 turiști 
anual, personalul care animă situl, precum și comunitățile locale care se dezvoltă prin 
creșterea circulației turistice și contactul cu vizitatori veniți din peste 50 de țări65.  
 
V.7. Perioada de implementare 
 
Centrul energetic a fost lansat în anul 2013. 
 
V.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu  
 
Centrul energetic face parte din programul mai amplu al Abației de Fontevraud de a 
îmbunătăți starea de conservare a monumentului istoric și asigurare a unui nivel de confort 
contemporan prin introducerea noilor tehnologii și aplicarea principiilor de dezvoltare 
durabilă. În acest scop, a fost inițiată o serie de proiecte de management al resurselor: 
deșeuri, deșeuri vegetale, iluminat, transport, eficiență energetică, etc.  
 
În ce privește eficiența energetică66, aceasta cuprinde, la rândul ei, mai multe proiecte prin 
care s–au facut progrese semnificative:  

 Toate proiectele care aduc atingere monumentului includ în mod sistematic măsuri de 
termoizolare, cum ar fi înlocuiea integrală a sticlei ferestrelor, cu menținerea 
aspectului istoric. 

 Întregul ansamblu beneficiază de un sistem automat și centralizat pentru 
managementul iluminatului și al încălzirii, în funcție de utilizarea clădirilor. Sistemul 
a permis reducerea cu 90% a consumului de energie electrica pentru iluminat, din 2009 
până în prezent.  

 Complexul este deservit de un parc de vehicule electrice. 
 Centrul energetic, inaugurat în anul 2013.  

 
IV.9. Învățăminte, model de implementare 
 
Exemplul de bună practică este aplicat unui monument de importanță mondială, înscris în 
patrimoniul UNESCO. Măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice au inclus soluții de 
înlocuire în proporție de 90% a energiei din surse convenționale pentru asigurarea încălzirii 
ansamblului istoric, în același timp cu integrarea atentă a instalațiilor în arhitectura locului, 
pentru păstrarea autenticității care să asigure menținerea semnificației culturale și a statului 
de sit UNESCO. Exemplu poate fi replicat în alte situri istorice de această amploare și 
circulație turistică.    
 
IV.10. Contact pentru detalii  
 
Denumire firmă: Abbaye de Fontevraud 
Adresă poștală: 49590 Fontevraud-l'Abbaye, Franţa  
Telefon: +33 2 41 51 73 52 
Email: welcome@fontevraud.fr 
Pagina de web: http://www.fontevraud.fr 
 
  

                                                 
65 http://www.club-innovation-culture.fr/dufau-fontevraud-experience-visite/ 
66 Good Practices success stories on sustainable and renewable energies in UNESCO Sites, în cadrul inițiativei 
RENFORUS - Renewable Energy Futures for UNESCO Sites, broșură publicată de UNESCO - United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, 2013, disponibilă la http://renforus.net 
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IV.11. Bibliografie, sursa de informare 
 
Surse online dedicate: 
www.fontevraud.fr 
www.cite-ideale.fr 
www.festivini-fontevraud.fr 
www.ackerman-fontevraud.com 
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Presa sau alte surse online:  
www.valdeloire-france.com  
www.tourisme-pro-centre.fr  
www.france-voyage.com 
www.ouest-france.fr 

www.france.fr/fr/a-decouvrir/val-de-
loire 
www.club-innovation-culture 
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www.saumur-kiosque.com  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_No
tre-Dame_de_Fontevraud 
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