PROIECT DE DEZVOLTARE LOCALĂ ÎN JURUL CREĂRII UNUI TRASEU
VAST DE DRUMEŢII ÎN ROMÂNIA

PREZENTARE
Iniţiat în octombrie 2003, de către Centrul Cultural Francez din Timişoara, acest
proiect pică în desuetudine…

Operaţiunea Satele Române (Opération Village Roumain – OVR) : OVR este o
asociaţie creată în 1988 pentru a denunţa politica de sistematizare a satelor române
întreprinsă de Ceauşescu. De la crearea sa, asociaţia a cunoscut o evoluţie, în sensul că ea
a devenit o reţea europeană de dezvoltare rurală şi de cooperare descentralizată. OVR
Internaţional reuneşte antenele naţionale situate în România, Franţa, Belgia, Elveţia şi
Olanda. OVR este la originea a mai mult de jumătate din cooperările franco-române.
Coordonarea OVR : TRANSCARPATES este o coordonare specială a OVR-Franţa. O
coordonare presupune „producerea şi organizarea unui eveniment într-un raport de
simultaneitate şi de armonie într-un scop determinat”. Această structură corespunde cel mai
bine proiectului TRANSCARPATES, permiţându-le celorlalţi să beneficieze de experienţa şi
de reputaţia OVR, asociaţie care a dirijat numeroase proiecte de dezvoltare rurală.
Componenţă:
Jean-Marie Gauthey : experienţa sa în România a debutat în 1997, cu un proiect „Scout de
France”, derulat în Carpaţi, pentru ca în 2004 el să revină cu un stagiu la Ambasada Franţei
din Bucureşti. În iulie 2005, Jean-Marie descoperă existenţa proiectului TRANSCARPATES,
în timpul participării sale la raid-ul pe bicicletă, Delta 60, organizat de-a lungul Dunării, cu
scopul de a strânge fonduri de susţinere pentru un proiect OVR-Franţa-România. Găsind că
acest proiect montan are un mare potenţial, el decide să-l readucă la viaţă. Având deja o
diplomă în dezvoltare economică şi în studii europene, specializat pe Europa Centrală şi
Orientală, Jean-Marie îşi continuă studiile cu un Master în economie şi în dreptul energiei,
consacrându-şi în paralel timpul şi pasiunea pentru proiectul TRANSCARPATES.
Murielle Ghestem : în urma unui stagiu de şase luni în Carpaţi, pe tema păstoritului şi a
marilor prădători, efectuat în 2003, Murielle cade în mrejele farmecelor României. Atrasă
fiind de spaţiile întinse (drumeţii în autonomie, hibernări pe pământuri australe şi antarctice ),
Murielle exersează meseria de inginer în cadrul departamentului Apelor şi Pădurilor de pe
lângă Ministerul Agriculturii francez. Ea este conştientă de oportunităţile considerabile de
dezvoltare locală pe care le oferă diversificarea agriculturii, valorizarea produselor specifice
şi viitoarea integrare comunitară a României.
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Mărturisind ataşamentul lor faţă de România, ambii au învăţat româna în urma
contactului cu localnicii acestei ţări cu calităţi de ospitalitate rar întâlnite.

OBIECTIV
Ambiţia noastră este de a crea un traseu întins de drumeţii, pentru toate nivelurile,
care să contribuie la dezvoltarea unei forme de turism adaptată situaţiei României şi
care să promoveze bogăţia excepţională a patrimoniului său natural şi cultural.

Modalităţi generale de atingere a obiectivului:
•

Identificarea, amenajarea şi întreţinerea unui lung traseu de drumeţii ;

•

Încurajarea şi susţinerea acţiunilor partenerilor români pentru ca acestea să dureze în
timp;

•

-

implicarea la maximum a actorilor publici şi privaţi (asociaţii, ministere…) prin
intermediul unor parteneriate având obiective clare şi realizări adaptate ;

-

stabilirea de relaţii contractuale cu diverşi parteneri publici şi privaţi în vederea
delimitării sarcinilor şi angajamentelor fiecăruia ;

-

oferirea unei susţineri tehnice pentru punerea în practică a proiectelor generate
ulterior de TRANSCARPATES.

Promovarea şi publicitatea, prin intermediul unui site Internet şi prin editarea de hărţi şi a
unui ghid.

Un obiectiv care se declină în mai mulţi termeni :
Proiectul nostru nu se opreşte la identificarea unui traseu de drumeţie. Este vorba aici de
dezvoltarea unei întregi filiere.
Un proiect pluridimensional:
•

Mediu :
Punerea în valoare a patrimoniului natural, a unui ecosistem unic şi protejat ;
Sensibilizarea drumeţilor români şi străini şi a locuitorilor judeţelor străbătute în
legătură cu protecţia mediului şi cu implicaţiile pe care activităţile lor le au asupra
acestuia ;
Studierea impactului creării traseului asupra echilibrului local şi studierea
alternativelor de dezvoltare a satelor.

Exemplu de acţiuni ce pot fi întreprinse: Realizarea şi întreţinerea unui tronson din parcurs şi a
unor panouri informative (legate de fauna şi flora existente, de circuitul apei, de reciclarea
deşeurilor…) sprijinindu-ne pe reţelele de pensiuni şi de ghizi români de la faţa locului.
•

Cultură :
Protejarea şi valorizarea patrimoniului cultural din Carpaţi (monumente istorice,
moduri de viaţă şi tradiţii…);
Dezvoltarea unor relaţii culturale durabile favorizate de contactul dintre populaţia
locală şi drumeţii străini, mai ales cei francofoni.

Exemplu de acţiuni : Sensibilizarea turiştilor la cadrul de viaţă a locuitorilor din regiunile traversate,
prin intermediul revistelor şi întâlnirilor; pregătirea administratorilor de pensiuni din România în
vederea valorizării patrimoniului local.
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•

Educaţie :
Formare profesională în domeniul turismului: însoţitori montani, lucrători în
domeniul hotelier, producători de echipamente sportive…dar şi profesiuni conexe
(artizani, restauratori de monumente de patrimoniu…);
Asocierea şcolarilor români în promovarea traseului: relansarea interesului
pentru limba franceză, sensibilizare pe probleme de mediu…

Exemple de acţiuni : organizare de cursuri de franceză de specialitate ; organizare de stagii de
formare pe lângă diverse organisme şi profesionişti ; organizare de ateliere în şcoli ; informare asupra
daunelor produse de actele de vandalism şi de inconştienţa oamenilor atunci când întreprind unele
acţiuni ce afectează mediului înconjurător şi patrimoniului naţional.

Dezvoltare economică şi creare de locuri de muncă:
• Activităţi sportive:
Pe timp de vară: căţărare, escaladă, „canyoning”, VTT, speologie, călărit, mers
cu căruţa sau pe măgar…
Pe timp de iarnă: schi, schi de fond, schi alpin, tras pe sanie (cal, câini)…
Exemple de acţiuni : studii de fezabilitate, instruiri diverse, ajutor în vederea pregătirii dosarelor.
•

Efecte produse de proiect :
La nivel naţional : mărirea beneficiilor în sectoarele străbătute de traseu, precum
şi în regiunile învecinate; crearea unui cadru propice pentru dezvoltarea unor
proiecte de infrastructură de transport şi energie; mobilizarea tinerilor,
dinamizarea dezvoltării sectorului asociativ şi al societăţii civile.
La nivel local: încurajarea dezvoltării de activităţi economice legate de turism
(încadrarea grupurilor de turişti, oferirea de găzduire la particulari şi în pensiuni,
artizanat…) în zonele rurale şi de munte; studierea impactului schimbărilor
determinate de proiect şi incitarea la o dezvoltare armonioasă; şi, în egală
măsură, promovarea avantajelor agriculturii ţărăneşti şi de familie în România,
dându-se viaţă tradiţiilor, creatoare de locuri de muncă şi de produse de calitate,
în armonie cu mediul înconjurător.
Crearea unui post de gestionar al TRANSCARPATES pentru un român
însărcinat cu urmărirea durabilităţii proiectului.

DERULARE
1/ Aspecte tehnice : identificarea itinerariilor – stabilirea contactelor şi parteneriatelor
necesare atingerii obiectivelor noastre - drumeţie test - marcaje.
Vom acţiona pe tronsoane, în general de la sud la nord. Traseele deja existente (în Masivul Bucegi, în
Piatra Craiului, în Munţii Rodnei, în Munţii Făgăraş, în Munţii Retezat), vor fi unite într-un cadru
coerent.
2005 - iunie 2006

2/ Comunicare : site internet – realizarea de hărţi de drumeţii – publicarea de articole şi a
unui ghid.
2005 - 2006

3/ Realizarea temelor mai sus menţionate
2006 – jumătatea lui 2007

4/ Finalizare : evaluarea şi asigurarea continuităţii şi perenităţii cadrului stabilit; crearea unui
post de titular.
2007
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Lista incompletă a partenerilor care vor fi integraţi în proiect:
În România :
- Reprezentanţi francezi :
Ambasada Franţei şi Misiunea Economică
Centrele culturale franceze a regiunilor traversate (Timişoara, Cluj)
- Instituţii publice naţionale :
Ministerul Agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, Ministerul mediului, Ministerul educaţiei
Administraţia naţională a pădurilor din România (ROMSILVA)
Institutul de cercetare şi amenajare silvică (ICAS)
Administraţia parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale
- Municipalităţile şi judeţele implicate.
- Formare profesională :
Activităţi turistice
Şcoli (gimnazii, şcoli generale, licee) ale oraşelor implicate
Universităţi
Experţi în domeniul turismului
- Asociaţii :
Fundaţia rurală din România (FRR)
Reţele asociative de turism rural, mai cu seamă OVR-România
Salvamont (asociaţia naţională a salvamontiştilor din România)
Asociaţii de drumeţi
- Mass-media de specialitate (Munţii Carpaţi…)
- Contacte personale :
În Franţa :
- Colectivităţi teritoriale înfrăţite cu zonele străbătute de TRANSCARPATES
- Organisme şi institute :
Géophile ENS Lyon
Institut Géographique National
Office National des Forêts
- Formare profesională în domeniul turismului
Universităţi, BTS…
Compania Ghizilor din Chamonix
Experţi în domeniul turismului
- Asociaţii :
OVR-France
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME)
Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRP)
Club de spéléologie
- Reviste specialitate în domeniul drumeţiilor şi a călătoriilor (Trek magazine, Alpinisme
& randonnée, Géo, National Geographic, Grands Reportages, Montagnes...)
- Agenţii de voiaj
- Edituri
Diverşi :
- Nations Unies şi agenţiile ei : UNESCO, PNUE, PNUD, FAO
- Uniunea Europeană (Comisia şi Parlamentul)
- Consiliul Europei
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ASPECTE

FINANCIARE

Proiectul TRANSCARPATES intervine la doua niveluri distincte, unul local şi altul naţional. În
cheltuieli trebuie luat în consideraţie ansamblul proiectului, incluzând şi contribuţia sa la
diferitele proiecte locale pe care el vizează să le dezvolte. Acestea din urmă sunt greu de
estimat deoarece ele depind de entuziasmul pe care TRANSCARPATES îl va cunoaşte caz
după caz.
Cheltuieli

Venituri

Cheltuieli de funcţionare pentru coordonarea Fondurile europene : SAPARD, ISPA, LIFE
OVR
(consumabile,
telecomunicaţii, Centrele culturale franceze şi Ambasada
deplasări)
Franţei
Material pentru marcat
ONU şi agenţiile sale…
Acoperirea unei părţi din cheltuielile de Sponsori privaţi : echipamente, transportori,
formare profesională
reviste de specialitate…
Diverse
Dat fiind stadiul proiectului, ne este greu să estimăm un buget exact.
Notă : Din cauza lipsei de proiecte de cofinanţare care să răspundă criteriilor europene, fondurile
alocate pentru România nu sunt substanţiale iar TRANSCARPATES se sprijină tocmai pe acest
constat atunci când propune o susţinere tehnică de la partea franceză.
Recent au fost accentuate mai multe axe în alocarea fondurilor SAPARD: este vorba de susţinerea
reformelor şi a formelor de evidenţiere a potenţialului României în domeniul agriculturii şi turismului, în
pragul integrării acestei ţări în instituţiile UE.

ITINERARIUL
Traseul principal va lua drumul masivelor montane care formează Lanţul Carpatic şi al văilor
care separă munţii. El va trebui să combine diverse nivele de dificultate şi diverse activităţi.
De aceea vor fi propuse atât variante pe cele mai înalte culmi ale României cât şi cu trecere
prin centre culturale şi istorice majore.
Traseul va putea fi parcurs integral sau pe tronsoane, în funcţie de timpul, nivelul şi dorinţa
fiecăruia.

Contact :
Jean-Marie GAUTHEY
18 rue des Muscaris
34 070 Montpellier
06 23 03 15 33 / 04 67
65 90 94
gautheyjm@yahoo.fr
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