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14. Certified Ecoturism value chain analysis in the 

Zărnești – Piatra Craiului ’eco-destination’ 

 

The Piatra Craiului National Park and surrounding 

area are part of the Southern Romanian Carpathians. 

The area has a unique mountain landscape 

dominated by a 25 km long limestone ridge, mixed 

forest and a patchwork of small farms that is highly 

appreciated nationally and internationally. However, it 

is also a fragile landscape and vulnerable ecosystem 

that is under growing pressure. The traditional rural 

identity is increasingly eroded by an urbanised form 

of over-development which is tending to discourage 

more discerning visitors. A major challenge now is 

how to promote and manage the growth of tourism in 

a way that continues to provide economic benefits for 

local people without risk of negative impact upon the 

valuable natural assets of the region. 

One solution is the development and adoption of alternative forms of tourism that can contribute 

to the sustainable development of local communities, while protecting the local biodiversity, 

landscape, and cultural heritage. Ecotourism is a form of tourism where the main motivation of 

the tourist is to observe and enjoy both nature (landscape and biodiversity) and the traditional 

local customs, including food. Such an approach is well-suited to the sustainable development 

of local rural economies and the Zărneşti – Piatra Craiului region is one of ten ‘eco-destinations’ 

certified and promoted by Association of Ecotourism in Romania (www.eco-romania.ro/en/eco-

destinations/zarnesti-piatra-craiului/).  

The MOVING project (www.moving-h2020.eu/) is studying the main characteristics of the 

ecotourism value chain in the region and will make recommendations for enhancing its 

contribution to sustainable local development. 
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Native language 

Analiza lanțului de valoare ecoturism certificat în „eco-destinația” Zărnești – Piatra 

Craiului 

Parcul Național Piatra Craiului și zona înconjurătoare fac parte din Carpații Meridionali. Zona 

are un peisaj montan unic dominat de o creastă calcaroasă de 25 de km, păduri mixte și un mix 

de mici gospodării foarte apreciat atât la nivel național, cât și internațional. Însă parcul 

reprezintă și un peisaj fragil și un ecosistem din ce în ce mai vulnerabil. Identitatea rurală 

tradițională a regiunii a fost afectată de-a lungul timpului de o dezvoltare de tip urban care 

descurajează turismul responsabil. O mare provocare este identificarea unor modalități de 

promovare și coordonare a creșterii turismului într-un mod care să continue să ofere beneficii 

economice pentru populația locală, fără a exista riscul unui impact negativ asupra resurselor 

naturale importante ale regiunii. 

O soluție este dezvoltarea și adoptarea de forme alternative de turism care pot contribui la 

dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale, protejând în același timp biodiversitatea, peisajul 

și patrimoniul cultural. Ecoturismul este o formă de turism în care principala dorință a turistului 

este de a observa și de a se bucura de natură (peisaj și biodiversitate), și de tradițiile și 

gastronomia locale. O astfel de abordare este potrivită pentru dezvoltarea sustenabilă a 

economiei locale din Parcul Național Piatra Craiului, iar regiunea Zărnești – Piatra Craiului este 

una dintre cele 10 „eco-destinații” promovate de Asociația de Ecoturism din România 

(https://www.eco-romania.ro/eco-destinatii/zarnesti-piatra-craiului/).  

Proiectul MOVING (www.moving-h2020.eu/) va evidenția principalele caracteristici ale lanțului 

de valoare, și va face propuneri pentru îmbunătățirea contribuției acestuia la dezvoltarea locală 

durabilă. 
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