
IULIA SÎRBU, ANTREPRENOR ÎN TURISM:

"Buzãul are 30 de ani
întârziere faþã de
etalonul european de
bunã practicã"
l "Centrul de Artã Aluniº, primul din cele trei proiecte pe care le derulez
în Colþi în acest moment, a fost un efort de salvare a unei ºcoli vechi de
sat, abandonate, ajunsã groapã de gunoi ºi aflatã gard în gard cu unul
dintre cele mai sfinte locuri din România"

Reporter: Cine este Iulia Sîrbu?
Iulia Sîrbu: Am 42 de ani, sunt

nãscutã ºi crescutã în Bucureºti,
dar am rãdãcini pe Valea Buzãu-
lui. Am petrecut aici verile uneo-
ri, copil fiind, în casa strãbunicilor
mei. Aici a fost "la þarã", ºi aici
m-am întors, într-un an sãbatic
(adica mi-am luat concediu un an
de zile), în 2017, pentru câteva
sãptãmâni, care s-au transformat
în 5 ani ºi, se pare, un nou capitol
în viaþa mea.

Am lãsat în spate 18 ani de an-
treprenoriat în marketing ºi tu-
rism, douã proiecte începute de

la zero ºi de care sunt foarte
mândrã (din fiecare am iesit cam
la acelasi nivel, la 3 milioane de
euro cifrã de afaceri), o viaþã foar-
te aglomeratã ºi pe vârful valului
ca intensitate. ªi mult stres ºi an-
xietate.

Am derulat campanii premiate
internaþional în comunicare, am
gestionat bugete de sute de mii
de euro pentru unele din cele
mai prestigioase companii din
România, am organizat de la cur-
se de yacht-uri pe Bosfor la con-
ferinþe de 300-500 de persoane
la Barcelona, Praga sau Cairo. De
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Se prezintã ca fiind pictoriþã, are o bogatã experienþã în comunicare ºi
de cinci ani este antreprenor în domeniul turismului. Este vorba despre
Iulia Sîrbu, o bucureºteancã ce are rãdãcini în judeþul Buzãu, locul care
din 2017 i-a devenit casã ºi unde a investit peste un milion de euro în do-
meniul turismului. În anul pandemiei a inaugurat un centru de artã,
chiar lângã Ansamblul Rupestru din Aluniº. Au urmat o ºcoalã de olãrit,
unicã în România, o casã de oaspeþi ºi Aluniº Retreat. În total, pânã în
2023, Iulia Sîrbu vrea sã ajungã la o investiþie de 2 milioane de euro.

Iatã cum a reuºit tânãra din Bucureºti sã atragã turiºti din toate colþu-
rile þãrii, dar ºi din strãinãtate într-o zonã"moartã" din punct de vedere
turistic, dar cu un potenþial fantastic.



la concerte cu 5.000 de oameni
în Piata Constituþiei ºi vizite de
stat la evenimente corporate
din toate domeniile: bancar, far-
maceutic, FMCG, agro etc. În
medie 100 de evenimente ºi
campanii de promovare în fieca-
re an. Extenuant!

Am cãlãtorit în peste 40 de þãri
pe glob, uneori cu rucsacul în
spate în jungle neºtiute (în Bor-
neo sau Sumatra, de exemplu),
alteori stând la hoteluri de 2000
euro/noapte la New York sau
din Singapore, de exemplu.

Sunt binecuvântatã cu priete-
nii preþioase, ale unor femei fa-
buloase ºi ale unor bãrbaþi de o
rarã eleganþã ºi demnitate, care
mi-au fost mentori ºi m-au ono-
rat cu prietenia lor; þin sã men-
þionez aici douã dintre ele: Pa-
mela Roussos Ratiu ºi Aurora Lii-
ceanu.

Mã prezint ca pictoriþã, pictura

este inima mea ºi cea care m-a
adus în Munþii Buzãului, pentru
început. Încã învãþ, este în cazul
meu o formã de expresie direc-
tã, în culori, a sufletului meu.
Am pictat continuu pânã la 16
ani, fiind linia continuã a vieþii
mele pânã atunci. Am reluat-o
dupã 20 de ani, cu un elan ºi o
însufleþire, posibilã doar "împli-
nind" tot ceea ce am crezut im-
portant, pânã atunci. Aºa cã
mi-am dat liber sufletului meu.
Ce surpriza fantasticã a devenit
viata!

Reporter: Un an sabatic! Ce
v-a determinat sã luaþi aceastã
decizie ºi mai ales sã investiþi în
Buzãu, în turism?

Iulia Sîrbu: Eu nu vãd lucrurile
ca o pe investiþie. Ci ca pe o che-
mare. O cale care s-a relevat ºi a
înflorit de când stau aici. Joseph
Campbell vorbeºte în cãrþile
sale despre "mitul personal",

acea cale intim sufleteascã ce se
relevã odatã ce ieºim din para-
digme ºi programãri sociale.

Centrul de Artã Aluniº, primul
din cele trei proiecte pe care le
derulez în Colþi în acest mo-
ment, a fost un efort de salvare a
unei ºcoli vechi de sat, abando-
nate, ajunsã groapã de gunoi ºi
aflatã gard în gard cu unul din-
tre cele mai sfinte locuri din
România. Asta m-a consternat în
prima fazã - "cum e posibil?"
Centrul de Artã Aluniº a fost de-
schis în aceastã ºcoalã în iunie
2020, dupã o restaurare serioasã
(finanþatã din fonduri persona-
le), cu o expoziþie de picturã
contemporanã. Toatã lumea a
zis cã sunt nebunã.

Reporter: De unde ideea unei
astfel de investiþii în Buzãu?

Iulia Sîrbu: Pur ºi simplu com-
petenþele ºi experienta mea
s-au împletit cu nevoia de dez-

voltare a acestui loc ºi cu poten-
þialul zonei. Lipsa oricãrui pro-
iect coerent, conºtient, de tu-
rism, de dezvoltare sustenabilã,
de promovare a zonei m-au
consternat. Sunt peste 30.000
de vizitatori la Ansamblul Rupe-
stru din Aluniº, pe an. Oameni
care vin cu maºinile (de un an
drumul este reparat) fac poze ºi
pleacã. Nimeni nu s-a gândit sã
facã ceva, pentru ca aceastã co-
munitate (îmbãtrânitã ºi sãrãci-
tã) sã aibã ceva de câºtigat din
asta…

În acest moment, Aluniº Art
Center, prin proiectele sale are
16 angajaþi (12 fiind din comuni-
tate). Ne finanþãm activitatea di-
rect din magazinul de suveniru-
ri, cafenea, casa de oaspeþi ºi
drumeþiile pe care le organizãm.
Din aceastã varã gãzduim un
Punct de Informare turisticã. În
2021 am gãzduit 25 de eveni-
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mente cu intrare liberã: concer-
te de muzicã folk, muzicã clasi-
cã, arhaicã româneascã, cinema
în aer libet, teatru etc.

Reporter: Cum aþi descrie mo-
delul de afacere pe care l-ai
abordat? În ce constã, mai exact
ºi care este strategia de dezvol-
tare?

Iulia Sîrbu: Este un model, po-
ate nou, de economie socialã.
Motivaþia nu este profitul, ci do-
rinþa de a face bine. Încerc sã îmi
reamintesc asta, în zilele mai
grele, când mã intreb ºi eu ce
fac de fapt aici. Cred cã cel mai
nou proiect implementat, ªcoa-

la de Olãrit de la Colþi, este un
etalon de bunã practicã în acest
domeniu: am repornit tradiþia
olãritului pe Valea Buzaului, ofe-
rim cursuri gratuite tuturor co-
piilor din zonã (ºi celor din medii
defavorizate din toatã þara), ofe-
rim cursuri de terapie prin artã.
Toate astea pentru cã ne putem
autofinanþa, casa de rezidenþã
fiind introdusã în circuitul turi-
stic. Stând practic la aceastã
casã, CASA LILA, oaspeþii finan-
þeazã direct continuarea acestui
proiect social.

Reporter: Ce înseamnã CASA
LILA?

Iulia Sîrbu: Este casa de oa-
speþi a ªcolii de Olãrit de la Colþi
ºi, sperãm noi, mai ales cã existã
un interes crescut de dezvoltare
turisticã recent, un exemplu de
bunã practicã. Casa este con-
struitã urmãrind modelul tradi-
þional local arhitectonic (ºi re-
spectã ghidul de arhitecturã
OAR Buzãu), cu materiale ecolo-
gice ºi foarte aproape de con-
ceptul unei case pasive. Încãlzi-
rea se face cu pompe de caldurã
performante ºi în perioada ur-
mãtoare vom încerca sã ne ali-
mentãm exclusiv cu energie
verde. Aici gãzduim tabere (ofe-

rite gratuit copiilor), ateliere de
olarit, turiºti. Am lucrat cu echi-
pe locale, cu meºteri tâmplari
din zonã, cu proiectant local.
Mobila este preponderent reali-
zatã la tâmplarul din Patarlage-
le, dl. Titi Ranete. Macatele, co-
voarele, arta contemporanã din
casã sunt donate fie de localni-
ce, fie de artiºti care au iubit
acest proiect;Ciprian Dumitra-
che de exemplu, un important
artist contemporan buzoian.

Reporter: Ce investiþie aþi fã-
cut la Aluniº? A fost vorba de-
spre fonduri proprii sau finanþa-
re obþinutã prin credite sau alte
surse?

Iulia Sîrbu: Pânã în acest mo-
ment am investit în Aluniº
700.000 euro din fonduri pro-
prii. Finanþarea atrasã în ultime-
le 12 luni este de 360.000 euro.
Deci peste 1 milion de euro in-
vestiþi. Cred cã la finele lui 2023
vom depãºi 2 milioane de euro.

Reporter: Cum vã atrageþi
clienþii? Care este publicul þintã?

Iulia Sîrbu: Publicul nostru
este unul educat, cu venituri su-
perioare, care apreciazã poten-
þialul cultural local. Oameni care
apreciazã autenticul, serenita-
tea acestor locuri. Sunt bucuroºi
de drumeþii, plimbãri în naturã,
în liniºte. Oameni cu cãutãri spi-
rituale. Ne gãsesc pe portalurile
de rezervari (booking) ºi pe plat-
forma organizaþiei, www.alu-
nis.ro

Reporter: Aveþi ºi turiºti strãi-
ni? Cum îi atrageþi?

Iulia Sîrbu: Desigur. Sunt
turiºti care doresc sã descopere
zone noi, sãlbatice. Ne bucurãm
cã ºederea la noi este adesea
apreciatã (la Aluniº Retreat sau
la Casa LILA) ca fiind cea mai
bunã din România.

Reporter: E mai greu sã pui pe
picioare o astfel de idee sau e
mai greu sã reziºti pe piaþã?

Iulia Sîrbu: Primii trei ani în ori-
ce start-up sunt dificili. Noi am
început în 2020 în primul wee-
kend deschis dupã lockdown;
mi-a plãcut provocarea. Noi încã
încercãm sã creãm destinaþia tu-
risticã, noi nu sperãm sã rezistãm
pe piaþã, ci sã o creãm.

Reporter: Ce aduce nou aface-
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rea dumneaoastrã faþã de ceea
ce era în zonã?

Iulia Sîrbu: Turismul în Colþi a
fost inexistent pânã în 2020. Au
existat desigur forme de cazare
locale ºi încercãri, dezastruaose
în opinia mea. Eu am o vorbã -
"la turism ºi la fotbal" se pricep
toþi. E o glumã, desigur. Indu-
stria ospitalitãþii presupune
asertivitate, inclinaþie naturalã
spre nevoile clienþilor. Întelege-
rea lor, printr-o experienþã ex-
haustivã, educaþie de profil, ºi
pânã la urmã sã mai vezi ºi altce-
va dincolo "de propriul sat".

Aici atârnã dezastrul majoritã-
þii proiectelor în turism create
dupã ureche. Oamenii nu înþe-
leg ce vor clienþii lor. ªi, în multe
situaþii, nici nu le pasã. Nici nu îi
înþeleg, pentru cã sunt din lumi
diferite.

Oamenii care ajung în Munþii
Buzãului cautã liniºte, natura
virginã, reculegere. Nu betoane
(cãci vin de la bloc!), nu muzicã
stridentã, nici cartofi la pungã ºi
ceafã la grãtar. Asta au gasit
oriunde altundeva în România
din 1990 încoace. Vor altceva ºi
acel altceva este liniºte, spirit,
alimente bio, autentic.

Pentru mine acest proiect este
o formã de smerenie. Nu am
crezut cã aº mai putea simþi
acest vibe de construcþie, de
motivaþie creatoare. Mã bucur,
cu simplitate, de fiecare etapã ºi
lecþie. Asta s-a schimbat în
mine, "prospeþimea clipei".

Repoter: Ce perspectivã vedeþi
pentru turismul local?

Iulia Sîrbu: Eu cred cã Valea
Buzãului acum se deschide. ªi cã
este un extrem de mare pericol
ca dezvoltarea sã fie una agresi-
va, tip kitsch. Eu sper sã nu repe-
tãm greºelile altor zone, greºeli
ale anilor '90, de genul ATV-uri,
turism ieftin, în timp scurt de-
gradante pentru comunitate, ci
sã învãþãm din exemple de
bunã practicã.

Mã frustreazã cã, din multe
puncte de vedere - perspectivã,
experienþã -, Buzãul are 30 de
ani întârziere faþã de etalonul de
bunã practica european. Lipsa
unei viziuni, a unei forme de
asociere, de proiect concret de

dezvoltare updatat la realitte
este foarte gravã în contextul
deschiderii ºi promovãrii zonei.
Riscul unui turism haotic, coro-
ziv ºi ieftin este enorm.

Viitorul înseamnã ecoturism,
în armonie cu natura, tradiþiile ºi
comunitatea. Prin fiecare pro-
iect pe care l-am implementat
(Alunis Retreat, CASA LILA, dar ºi
prin viitoarele proiecte ALUNIS
GLAMPING ºi Centrul de Terapii
Holistice LA IZVOR, încercãm sã
dãm un exemplu de bunã prac-
ticã din toate punctele de vede-
re: arhitecturã, construcþii eco-

logice, impact minim în relaþia
cu mediu, atragerea de oameni
conºtienþi, cu valori comune:
ecologie, sustenabilitate, grija
faþã de comunitate.

Reporter: Ce înseamnã antre-
prenoriat în domeniul turistic în
România? Care sunt avantajele
ºi care sunt marile provocãri ?

Iulia Sîrbu: Nu este o afacere.
Este un stil de viaþã. ªi în cazul
nostru un mod de dezvoltare lo-
calã (în cele douã case de oa-
speþi lucreazã opt localnici).
Încercãm sã gãsim cãi de extin-
dere a perioadelor de ºedere a

oaspeþilor noºtri, un turism de
weekend este unul de supravie-
þuire. Dezvoltãm programe cre-
ative de meºtesuguri: þesut la
rãzboi, olãrit, drumeþii ºi progra-
me pentru familiile pentru copii,
pentru a crea o experienþã valo-
roasã oaspeþilor noºtri.

Reporter: Mulþumesc!
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