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1 -  SCURTĂ PREZENTARE A DESTINAȚIEI 

Zona, denumită destinația „Colinele Transilvaniei” (Transylvanian Highlands - conform 

Strategiei de vizitare), se întinde în jurul văilor Hârtibaciului, Târnavei Mari și a Oltului și include 

areale extrem de valoroase din punct de vedere natural, cu cinci situri Natura 2000 și o arie protejată 

de interes național: 

- Podișul Hârtibaciului ROSPA 0099 

- Sighișoara Târnava Mare ROSCI0227 

- Pădurea de stejar și gorun de la Dosul Fânațului ROSCI0143 

- Pădurea de stejar și gorun de pe Dealu Purcăretului ROSCI0144 

- Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu ROSCI0132 

- Hârtibaciu Sud – Vest ROSCI0304  

- Hârtibaciu Sud – Est ROSCI0304 

- Rezervația Naturală “Stejarii seculari de la Breite Municipiul Sighișoara” 

 

Vorbim, deci, de o suprafață destul de mare: 237.515 hectare, cu o populație de cca. 60.000 

locuitori, repartizată în 44 de comune şi 3 oraşe. Regiunea este de interes și pentru strategia UE, 

privind High Nature Value Farmlands (HNVF), care, conform Agenției Europeene de Mediu, această 

denumire cuprinde zonele rurale cu biodiversitate extrem de variată și în care sunt păstrate practicile 

agricole tradiționale.  

În această zonă, diversităţii naturale îi este asociată o diversitate etnografică şi culturală unică, 

împreună constituind un peisaj deosebit care dispune de un potenţial ridicat de atractivitate turistică. 

Incluzând o mare parte din « Altland » - prima şi principala zonă de stabilire în Transilvania a 

coloniştilor saşi, începând cu secolul al XII-lea – arealul studiat conţine o mare parte din bisericile 

evanghelice şi cetăţile ţărăneşti săseşti incluse în lista monumentelor UNESCO. În acest spaţiu, saşilor 

şi românilor din zonă li s-au adăugat de-a lungul secolelor ţărani, negustori sau meşteşugari unguri, 

evrei, armeni şi rromi, care au conferit zonei un plus de diversitate şi atractivitate. 

 

Relieful destinației este reprezentat de platouri cu altitudini ce depăşesc 600 m. În bazinul 

superior al râului Hârtibaciu există cele mai reprezentative alunecări monticulare (glimee), cu o 

vechime de 12-16.000 ani, pe raza comunelor Brădeni, Noiștat, Merghindeal, Marpod şi Roşia. În zona 

de nord a detinației se află diferite tipuri de soluri: brune de pădure, podzolice şi argiloase, podzolice 

argilo-iluviale, soluri slab dezvoltate – regosoluri şi aluvionare. Diversitatea solurilor existente 

favorizează o utilizare variată a acestora, în funcţie de specificităţile legate de fertilitate. Astfel, există 

zone propice pentru păduri, plantaţii pomi-viticole, pajişti, culturi de câmp, de plante furajere sau de 

plante tehnice şi alimentare (cartofi, sfeclă de zahăr), şi pe alocuri, chiar şi pentru culturile de bază 

(grâu, porumb, orz etc).  

Aflată la confluenţa a trei bazine hidrografice: râul Olt, împreună cu afluentul său indirect, râul 

Hârtibaciu, şi Târnava Mare, important afluent direct al râului Mureş, destinația Colinele Transilvaniei 

are o clima temperat continentală, cu o media anuală de temperatură de aproximativ 8-10°C. Intervalul 

termic oscilează între valori majoritar negative în timpul iernii (între -5°C şi -15°C) şi maxime estivale 

ridicate (30-35°C). Cantitatea medie a precipitaţiilor se situează între 600 şi 700 mm pe an, fiind mai 

bogate în intervalul aprilie-octombrie, când cad 70% din totalul anual. Lunile cele mai ploioase sunt 

mai şi iunie (în medie 90-100 l/mp). Viteza medie a vântului este de 2-3 m/s. Iarna, grosimea stratului 

de zăpadă poate atinge 55-65 cm, însă sporadic, deoarece, din cauza modificărilor climatice, cantitățile 

de zăpadă înregistrate se reduc simțitor de la an la an. Lunar, cele mai multe zile cu ninsoare sunt în 

ianuarie; data medie a primei ninsori este 30 noiembrie, iar cea a ultimei - 20 aprilie. 
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Din punct de vedere al turismului, Colinele Transilvaniei are deja câteva hot-spot-uri cunoscute le 

nivel internațional, precum Biertan, Viscri, Saschiz, însă potențialul său este cu mult mai mare și mai 

divers. Acesta este detaliat în cadrul Strategiei de vizitare și a Planului de management a sitului Natura 

2000 ”Hârtibaciu – Târnava Mare – Olt”. Figura de mai jos recapitulează principalele puncte de 

atracție ale destinației – unele sunt mai cunoscute, altele mai puțin, iar câteva, chiar deloc, nici măcar 

de unii membrii ai comunităților locale extinse – și deci nici nu sunt puse în valoare din punct de 

vedere turistic. 

 

* 55 specii de păsari (acvilă țipătoare mică, 
barză neagră, cristel de câmp etc) 

* 23 specii de mamifere (mistreț, vidră, 
căprior, lup, urs, râs, pisică sălbatică etc)  

* 10 specii de reptile 

* Numeroase și variate specii de copaci 
(stejar, arțar, fag, carpen etc) 

* Stejari iseculari de pe platoul Breite (între 
350 si 800 de ani) 

* Zonă propice pentru plante medicinale 

* Diversitate mare de floră spontană 
(ciuperci - peste 30 de specii, fructe de 
pădure etc) 

* Glimeele sau movilele  de la Apold , Şona 
sau Movile, unice din punct de vedere bio-
floristic 

* Zona de lacuri de acumulare de pe Olt 
("Delta Oltului") situat pe unul dintre cele 
trei principale culoare de migraţie a 
păsărilor  

* Heleștee cu faună deosebită la Brădeni 
(20,000 de păsări de apă migratoare) 

* Canionul de la Mihăileni 

* Ape minerale sărate (Agnita, Rupea),  
termale (Bârghiș) 

* Lacul Tătarilor - turbărie - Arpașu de Jos 

* Stânca de bazalt - Rupea, Coloanele de 
bazalt de la Piatra Arsă - Comăna 

NATURĂ - SIT NATURA 2000 

* Situri UNESCO (Viscri, Saschiz, Valea Viilor 
și Biertan) 

* Așezări săsești  ce datează din evul mediu 
(Moșna, Marpod, Apold, Daia, Cincu, 
Cincşor, Săsăuș, Fofeldea, Chirpăr etc) 

* Biserici evanghelice fortificate (în 90% din 
satele din destinație) 

* Biserici ortodoxe de patrimoniu (inclusiv 4 
pictate de fraţii Grecu, unice în lume) 

* Cetăți medievale (Saschiz, Rupea) 

* Castele și conace medievale (Dumbrăveni, 
Mălâncrav, Mihai Viteazu, Criș 

* Mănăstirea cisterciană de la Cârța 

* Mocănița - calea ferată cu ecartament 
îngust (Agnita - Sibiu) 

* Situri arheologice din paleolitic și neolitic 
(Agnita, Brădeni, Arpașu de Jos etc) 

* Peste 600 de clădiri declarate monument 
istoric de clasa B și A 

* Muzee (Agnita, Cincu, Rupea, Comăna de 
Jos, Bunești,  Viscri) 

* Colecții muzeala (Dealu Frumos, Movile, 
Alțâna, Seliştat) 

* Așezări preistorice - Cetatea Uriașilor - 
Saschiz (2500 iHr.-1800 iHr) 

ISTORIE 

* Povești și legende - Uriașii de la Saschiz, 
Castelull bântuit de la Criș, Gruieţii de la 
Șona, Turnul din Biertan 

* Ocupații tradiționale: prelucrarea 
lemnului (dogărit, rotărit, mobilier etc), a 
metalelor (fier, cupru etc), a pietrei și 
cărămidei, a pielor de animale, împletitul 
nuielelor, creșterea animalelor, arta 
textilelor  

* Gastronomie: pâine tradițională, prăjituri, 
produse apicole sau conservate (murături, 
gemuri, dulcețuri), lactate din lapte de oaie, 
vacă sau bivoliță, produse din carne 
afumată tradițional, băuturi și aperitive din 
fructe 

* Organizarea gospodăriilor (”camera din 
față”, șura din spatele curții), aliniamentul 
caselor, vatra satului 

* Portul popular (românesc, săsesc, 
maghiar, secuiesc, țigănesc) 

* Obiceiuri: Parada lolelor (Agnita), 
Kronfest (Rupea, Bunești, Criș, Viscri, Fișer, 
Dacia), Șezători, Colindatul de Crăciun, 
Întâlnirile vecinătăților, Balurile sătești, 
Dansul fecioresc de Ticus (patrim. UNESCO) 

* Evenimente și animație:  Transylvanian 
Brunch, Bike Brunch, festivaluri  
tradiţionale (Sărbătoarea Rabarbărului, 
Saschiz, Noaptea Tuberozelor Hoghilag, 
Fetivalul Hârtibacenilor Agnita etc), târguri 
de animale şi pieţe locale, zilele comunelor, 
festivaluri de film (foarte scurt metraj, 
horror) , de carte (Transylvania Book Fest) 
de muzică (Servus Transilvania, Biertan Icon 
Arts etc), sau sportive (Transylvania Horse 
Show) Prod, şi multe altele. 

CULTURĂ 
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2 -  CONTEXTUL ELABORĂRII PLANULUI DE INTERPRETARE 

  Acest plan de interpretare este realizat în cadrul proiectului ” Colinele Transilvaniei – destinație 

de ecoturism prin excelență”, finanțat prin programul Programul Green Entrepreneurship 2.0 - 

Dezvoltarea destinațiilor de ecoturism din România, finanțat de Fundația Româno-Americană. Acest 

proiect este implementat de Organizaţia de Management a Destinației (OMD) Colinele Transilvaniei, 

având Asociația Mioritics ca reprezentant legal, și face parte dintr-o serie de eforturi care vizează 

obținerea certificării ca destinație de ecoturism, din partea Ministerului Turismului.  

 

2.1 - Metodologia utilizată 

Acest plan de interpretare este o continuare a unor eforturi concentrate, din partea societății 

civile locale și regionale, cu susţinerea autorităţilor publice, de a promova ecoturismul prin punerea în 

practică a planului de acțiuni prevăzut de Strategia de vizitare (2012), precum și a Planului de 

Management (2015), realizate pentru situl Natura 2000 ”Hârtibaciu – Târnava Mare – Olt”, de către 

WWF DCP. Planul de interpretare se bazează atât pe zonarea turistică realizată în cadrul strategiei de 

vizitare, cât și pe elementele de interpretare (infrastructură, mesaje, resurse etc) deja existente în 

destinație, propunându-si să dea coerență sistemului de interpretare turistică și să faciliteze adoptarea 

lui de către toți actorii implicați în activități turistice.  

În procesul de elaborare al prezentului plan de interpretare s-a pornit, pe lânga informațiile și 

rezultatele conținute de cele două documente strategice și elementele de interpretare deja existente în 

teren, de la input-ul partenerilor OMD Colinele Transilvaniei, care au o vastă experiență atât în 

promovarea turismului, a ecoturismului, a păstrării patrimoniului, cât și în domeniul biodiversității și 

conservării valorilor naturale.  

Din punct de vedere al structurii, el este împărțit pe mai multe secțiuni: 

- o analiză a elementelor de interpretare existente 

- un check-list cu răspunsuri concrete la câteva întrebări referitoare la interpretare, precum: 

motivații, resurse, teme și mesaje, public țintă, mijloace, tehnici, evaluare, menținere și îmbunătățire. 

- un pachet de interpretare, cu o sinteză a check-listului, dar și cu mai multe fișe specifice, pe 

fiecare tip de instrument, care conține detalii legate de utilizarea lor în mod corect; aici vor fi incluse și 

recomandările legate de elementele de design. 

- un plan de acțiuni concrete, pe termen scurt și mediu, precum și un plan de monitorizare și 

evaluare a aplicării planului de interpretare. 

 

2.2 - Analiza elementelor de interpretare existente 

În momentul de față, interpretarea în regiunea pe care se întinde destinația Colinele Transilvaniei 

este realizată prin diverse metode, atât interactive, cât și non personale. Cu toate acestea, nu există o 

interpretare unificată, la nivelul destinației. Deși există elemente comune în toate metodele utilizate, 

interpretarea se realizează la nivel local, în fiecare zonă sau în jurul fiecărui obiectiv, de către cei 
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implicați în activitățile turistice (gazde, ghizi, meșteșugari etc) însă lipsește un plan bine definit, care 

să ofere coerență acestei activități și care să susțină imaginea noii destinații. Mai jos, am realizat o 

analiză SWOT a fiecărui instrument de interpretare din destinație: 

 

 

 

Puncte tari: 

- oferă o experiență personalizată turistului 

-  promovează valorile locale cele mai cunoscute 

- programele turistice disponibile sunt diverse 

 

Puncte slabe: 

- lipsa ghizilor locali şi a personalului calificat 

- durata scurtă a turului (1-2 zile) 

- informaţii superficiale  (cu câteva excepţii) şi insuficienta 
prezentare a patrimoniului natural 

Oportunități: 

- crearea destinației Colinele Transilvaniei și stabilirea unor linii 
directoare în interpretare 

- interesul crescând pentru regiune și pentru experiența locală 
autentică 

Amenințări: 

- dorința turiștilor care revin de a experimenta singuri  

- lipsa de dezvoltare suficientă a activităților conexe, cu potențial 
turistic (animație locală, facilități etc), care să poată fi incluse în 

tururile ghidate 

Tururi ghidate  

organizate atât de către operatorii turistici 
naționali și internaționali, cât și de cei locali 

Puncte tari: 

- marcaje conform stardardelor  turistice acceptate 

- intervenție minimală asupra mediului (utilizarea marcajelor cu 
vopsea, pe copaci, panouri din materiale naturale) 

- existența hărții turistice Colinele Transilvaniei 

- peste 300 de km de trasee  marcate 

Puncte slabe:  

- lipsa personalului constant, care să asigure întreținerea 
traseelor 

- lipsa traseelor marcate în zona de sud a destinației 

- pondere scăzută a interpretării pe panourile de informare 

Oportunități: 

- finanțari disponibile pentru dezvoltarea rețelei de trasee 
tematice (programul Leader, prin GAL) 

- crearea OMD și planul de acțiuni în desfășurare 

Amenințări: 

- vandalizarea si distrugerea marcajelor și a infrastructurii 

- extinderea exploatărilor forestiere care riscă să distrugă 
traseele/potecile existente. 

 Marcare și semnalizare trasee  

(drumeții, biciclete) 

Puncte tari: 

- colecții muzeale inedite și autentice  (de ex. Seliştat) 

- muzeu regional la Agnita (Valea Hârtibaciului) 

-  existența unor colecții private valoroase 

Puncte slabe:  

- numărul insuficient de colecții / muzee amenajate, comparativ 
cu potențialul existent 

- insuficienta promovare a colecțiilor muzeale private 

- lipsa interpretării  în aceste muzee/colecții 

Oportunități: 

- interes crescând din partea localnicilor de a deschide colecții 
muzeale 

Amenințări: 

- kitsch-ul sau îndepărtarea de valorile locale pentru avantaje 
comerciale 

 Muzee și colecții muzeale 
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Puncte tari: 

- există o rețea  de meșteșugari și producători care oferă aceste 
servicii 

- impactul pentru imaginea destinației e semnificativ 

Puncte slabe:  

- rețeaua are o dimensiune redusă (câteva persoane pentru 
întreaga destinație) 

- vârsta înaintată a unor meșteșugari și lipsa unei generații 
tinere interesate de aşa ceva 

- lipsa unei constante în oferirea acestor activităţi (ele nu sunt 
disponibile decât turiştilor care achiziţionează pachete turistice) 

Oportunități: 

- finanțari europene disponibile dezvoltarea resurselor umane 

- interesul crescând pentru acest gen de experiențe , din partea 
turiștilor, mai ales străini 

Amenințări: 

- kitsch-ul sau îndepărtarea de valorile locale pentru avantaje 
comerciale 

- migrația populației tinere locale 

 Demonstrații meșteșugărești pentru turiști 

Vizite la producători locali 

Puncte tari: 

- multitudine de materiale tipărite de promovare 

- varietate mare a informației promovate (trasee turistice, 
ofertă de cazare și masă, producători și meșteșugari , 
evenimente locale etc) 

Puncte slabe:  

- lipsa de coerență a diferitelor materiale (mai ales dacă provin 
din surse diferite) 

- lipsa unor elemente comune care să marcheze apartenența la 
destinație 

Oportunități: 

- planul de promovare  în curs de elaborare, ce va cuprinde 
recomandări pentru acest tip de materiale 

Amenințări: 

- ignorarea, in practică, a recomandărilor din planul de 
promovare și cel de interpretare 

 Materiale tipărite 

broșuri, ghiduri, afișe, banner, pliante etc. 

  Puncte tari: 

- sunt centre de informare locale în interiorul destinației 
(Bunesti, Biertan, Saschiz, Cincsor, Alma Vii) și la punctele de 
intrare (Sighişoara, Avrig, Mediaş, Sibiu, Făgăraş 

- numărul turiștilor care apelează la ele este în creștere , de la an 
la an 

 

Puncte slabe: 

- multe  centre sunt închise în perioada de toamnă-iarnă 

- conțin doar elemente de informare și nu și de interpretare 

- număr de centre insuficient pentru suprafața destinației 

Oportunități: 

- finanțări europene pentru formarea și specializarea 
personalului din centrele de informare 

- finanțări prin GAL pentru amenajări în scop turistic 

Amenințări: 

- lipsa interesului din partea autorităților locale pentru 
menținerea acestora 

- lipsa de noi investițiiîn acest sens     

Centre de informare 
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Pentru a adăuga valoare la experienţele vizitatorilor şi pentru a diferenţia produsele turistice între 

ele, programele turistice din interiorul destinației Colinele Transilvaniei trebuie să includă elemente de 

interpretare şi de educaţie referitoare la mediu. Îmbunătățirea gradului de conștientizare din partea 

vizitatorilor faţă de cultura locală, legislaţia și starea mediului la nivel local, pot contribui la 

minimizarea daunelor la nivelul site-urile culturale și de patrimoniu, precum și în zonele naturale, în 

ecosistemele şi în habitatele din jur. Un comportament adecvat din partea călătorilor, alături de unul la 

fel din partea comunităţilor, poate ajuta la menținerea viabilității economice a întreprinderilor de 

turism locale și la îmbunătăţirea calităţii experiențelor vizitatorilor în interacțiunea cu localnicii. Mai 

mult, modificările pozitive în conștientizarea și în atitudinile din rândul turiștilor pot să-i determine să 

continue să sprijine conservarea locală și dezvoltarea noilor proiecte de dezvoltare a comunității şi 

după revenirea acasă.  

În timp, acest lucru va spori motivația vizitatorilor de a se comporta în moduri adecvate şi de a 

contribui la conservarea și sprijinirea comunităților şi a economiei locale. 

 

2.3 - Check-list 

2.3.1 - De ce vrem să interpretăm? – Scopul interpretării 

Destinaţia Colinele Transilvaniei este o regiune extrem de diversă, din punct de vedere al 

peisajului, comunităţilor şi culturilor – aici convieţuiesc comunităţi de români, saşi, maghiari şi rromi. 

Biodiversitatea şi stilul de viață tradițional sunt rezultatul a secole de dezvoltare în deplină armonie cu 

natura, ceea ce crează un sentiment unic al acestui loc. Pe de altă parte, ultimii 100 de ani au produs 

transformări majore, de multe ori dramatice, în structura socială şi culturală a acestor comunităţi. De 

aceea, simpla prezentare a unor informaţii generale, istorice sau culturale nu este suficientă pentru o 

înţelegere a complexităţii peisajului natural şi cultural, fie că ne adresăm unor localnici (prezenți sau 

foști, actualmente emigrați) sau unor turişti care iau contact pentru prima dată cu această destinaţie. La 

o primă vedere, pentru un turist care nu cunoaște foarte multe despre specificul local, destinația este 

una cum sunt multe în România: cu natură diversă, deosebită și încă sălbatică, cu comunități 

tradiționale, cu obiecte de patrimoniu antropic valoroase. Însă, asocierea cu numele de ”Transilvania”, 

Puncte tari: 

- există o serie de asemenea evenimente, organizate de instituții 
publice și/sau private 

- potențial mare de interpretare, datorită impactului emoțional 
asupra turistului 

- existenţa unui calendar de evenimente centralizat pentru toată 
destinaţia 

Puncte slabe:  

- insuficenta coordonare a  organizatorilor de evenimente public 
şi privaţi pentru a transmite datele evenimentelor cu suficient 

timp înainte  

- lipsa de implicare şi participare din rândul comunităţii 

- promovare insuficientă 

Oportunități: 

- finanțările europene și /sau locale disponibile pentru 
evenimente de acest tip 

Amenințări: 

- ducerea evenimentelor în sfera kitsch-ului și a comercialului, în 
detrimentul valorilor locale 

Târguri și expoziții cu produse locale 
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care este un brand în sine, cu o imagine complexă (controversată de unii, agreată sau ignorată de alții) 

crează așteptări din partea turiștilor, mai ales a celor străini.  

În acest context, interpretarea patrimoniului destinației a devenit necesară pentru a transmite 

mesajele potrivite, pentru a impune elemente de diferențiere și avantaje competitive, pentru a crea 

experiențe unice. Din fericire, evoluția pozitivă a notorietății regiunii și a destinației din ultimii ani 

sunt efecte directe ale eforturilor de interpretare realizate aici, fie prin efortul unor organizații 

negurvernamentale, fie prin sprijinul oferit de finanțările europene (prin intermediul Grupurilor de 

Acțiune Locală).  

Pentru a păstra acest avantaj și a dezvolta ecoturismul în destinație, instrumentele existente 

trebuie să capete și o coerență și un caracter unitar. Mai mult, este nevoie și de crearea de noi metode 

de interpretare, care să pună accent pe partea de conștientizare, de creare de atașamente și de implicare 

în conservare din partea turiștilor. 

2.3.2 - Cine trebuie să fie implicat în acest proces de interpretare? – Resursele disponibile 

În ciuda suprafeței mari și atipice pentru o destinație turistică clasică, Colinele Transilvaniei 

are avantajul existenței unei Organizaţii de Management a Destinației (OMD), care strânge laolaltă o 

mare parte din actorii activi în turism (și în domeniile conexe) din regiune. Urmând scopul principal, 

acela de a crea un sistem de interpretare unitar și coerent pentru întreaga destinație, prima implicare 

trebuie să o aibă chiar OMD, care va juca rolul de coordonator al implementării planului de 

interpretare. Pentru un efect deplin şi credibil, acest proces trebuie,însă, să fie susținut și de implicarea 

celor care au contact direct cu turiști: angajaţii centrelor de informare, ai centrelor de vizitare, cei ai 

furnizorilor de servicii din regiune (pensiuni, restaurante ş.a.), voluntarii implicați în activitățile cu 

caracter turistic sau legate de acest domeniu, dar şi localnicii care au interacţiune cu turiştii 

(meşteşugari, producători, ghizi, animatori) sau formatorii de opinie din comunităţile locale.  

 

Concluzia: fiecare persoană care lucrează în domeniului turistic sau conex, care ia contact cu 

turişti este implicată în interpretarea turistică şi este, într-un fel, resposabilă de modul în care această 

interpretare se realizează. De aceea, este necesară colaborarea cât mai strânsă a tuturor celor care 

activează în acest domeniu, atât între ei, cât şi cu Organizaţia de Management a Destinaţiei. 

2.3.3 - Ce interpretăm?  - Teme principale de interpretare 

Până în acest moment, temele principale ce au fost incluse în instrumentele de interpretare sunt: 

istoria colonizării săseşti în destinaţie, biodiversitatea sitului Natura 2000, structura comunităţilor şi 

relaţia lor cu mediul înconjurător, schimbările sociale şi culturale din ultimul secol, resursele naturale 

si antropice la momentul actual, situaţia comunităţilor locale în ultimii 20 de ani şi relaţia lor cu 

mediul înconjurător, viziunea de dezvoltare a destinaţiei. 

Conform strategiei de vizitare, principalele elemente de interes pentru dezvoltarea ecoturismului 

sunt legate de aspectul arhaic şi tradiţional al satelor, unde obiecte tradiționale vechi din gospodărie 

sunt încă utilizate (piua de haine, piua de ulei, batoza, moara de apă), precum și de desfășurarea vieții 

sătenilor în permanentă legătură cu natura (dată de specificul agrar al satelor, axat pe cultura plantelor 

sau pe creșterea animalelor). Turiștii doresc să observe activitățile și îndeletnicirile specifice vieții 

rurale („ciurda satului”, prelucrarea cânepii, realizarea țesăturilor din bumbac, vizitarea stânelor și 

observarea modului de viață al ciobanilor). În cazul vizitelor organizate, turiștii sunt de asemenea 

interesați să înțeleagă mai bine cum se desfășoară unele treburi din gospodărie (cum se face pâinea, 
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cum se mulg vacile etc) și chiar să participe, să fie parte a acestei vieți rurale active (să cosească, să 

adune lemne, să culeagă fructe de pădure sau ciuperci, să hrănească animalele etc). 

Zona devine atractivă şi pentru turismul academic şi ştiinţific, mai ales după delimitarea şi 

promovarea sitului Natura 2000 “Hârtibaciu – Târnava Mare – Olt”. Astfel, se observă un interes mai 

mare din partea specialiştilor şi a pasionaţilor în biologie, geologie, arheologie, istorie, arhitectură sau 

fotografie. Această tendinţă este luată în calcul în cadrul acestui plan de interpretare. 

 

 

 

Tip de zonă Zonă 
Tehnici de 

interpretare 
Teme de interpretare 

Infrastructură și 

modalități pentru 

interpretare 

Exemple de produse 

turistice 

Cu comunități 

locale, liniștită 

 

Cu acces cu / 

fără ghid, 

motorizat 

moderat (pe 

drumuri 

județene) sau 

deloc (pe 

poteci) 

 

Zone pt picnic, 

cazare și 

alimentație 

Valea 

Hârtibaciului 

și 

Valea Oltului 

 

 

Non 

personală  

 

Personală 

- Acvila țipătoare mică 

- Pajiști cu arbori seculari 

- Heleșteele de la Brădeni 

- ”Delta” Oltului 

- Pădurile de stejar pufos 

- Ciocănitoarea (9 din cele 

10 specii europene) 

- Bufnița, huhurezul 

************** 

- Biserici fortificate săsești 

- Mocănița 

- Mănăstirea cisterciană de 

la Cârța 

- Bisericile fraților Grecu 

************** 

- Meșteșuguri tradiționale – 

țiglărie (Apoș), cojocărie 

(Alțâna), fierărie (Hosman) 

- Moștenirea săsească – cea 

mai mare comunitate în 

Alțâna 

- Obiceiul lolelor 

- Pâinea de casă 

- Peisaj mozaicat 

- Dansul fecioresc  (căluș) de 

la Ticușu 

- Amenajare de 

poteci tematice  

 

- Puncte 

panoramice de 

observație 

 

- Spațiu 

interpretative pt 

mocăniță / 

ciclodrezină 

 

- Panouri de 

interpretare  

 

-Ghiduri 

pedagogice 

 

- Broșuri de 

interpretare 

 

- Trasee circulare 

pentru cicloturism 

şi drumeţii – mai 

ales în Valea 

Oltului, traseele 

între comune nu 

sunt circulate 

 

 

- Sănătate şi recreere -  

avantajele unei alimentaţii 

echilibrate şi a mişcării 

pentru sănatate  

- La porţile Hârtibaciului - 

Hosman cu un punct de 

belvedere – 1h 

 

- În căutarea mocăniţei – 

ciclodrezină şi bicicletă pe 

malul Hârtibaciului, pe 

vechiul traseu al mocăniţei 

 

- De la natură la tradiţie - 

Alţâna – 1,5 h (include 

biserica fortificată – urcare 

spre punct de belvedere – 

coborâre spre centrul 

satului) 

- Geologie sau mitologie? - 

Șona 
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Cu comunități 

locale, liniștită 

 

Cu acces cu / 

fără ghid, 

motorizat 

moderat (pe 

drumuri 

naționale și 

județene) sau 

deloc (pe 

poteci) 

 

Zone pt picnic, 

cazare,campare 

și alimentație 

Târnava 

Mare 

Non 

personală  

 

Personală 

- Pajiști cu arbori seculari 

- Glimee 

- Urși (cea mai mare 

populație din zone colinare) 

- Fânețe 

- Ciocănitoarea 

- Trufe  

- Păduri de stejar pufos 

********************** 

- Biserici fortificate 

importante in istorie (de 

scaun, de graniţă, cu 

drepturi) 

- Patrimoniu UNESCO 

********************** 

- Satul viu multicultural 

(meșteșuguri și producători 

activi) 

- Ceramica de Saschiz 

- Slow Food – dulcețuri, 

murături, merele de Apold, 

de Mălâncrav 

 

- Panouri de 

interpretare  

 

- Amenajare de 

poteci tematice  

 

- Puncte 

panoramice de 

observație 

 

-Ghiduri 

pedagogice 

 

- Broșuri de 

interpretare 

 

- Traseu pentru familii, 

unde materialul de 

interpretare va conţine, 

înainte de toate, informaţii 

destinate copiilor despre 

faună şi floră  

 

- Organizarea satului 

multicultural (Apold – 

Saschiz) – cu punct de 

belvedere şi interpretare 

(organizarea satului) – 1h 

 

- De la natură la cultură – 

Breite – Apold 

 

- Traseu destinat 

persoanelor cu handicap 

 

 

2.3.4 - Pentru cine facem interpretare? – Publicul țintă 

Multiculturalitatea regiunii, în special legătura dintre sudul Transilvaniei și comunitatea de sași, 

reprezintă un factor atractiv pentru turiștii care aparțin spațiului germanofon: Germania – Austria și, la 

scară redusă, Elveția și Olanda. Acești turiști doresc să cunoască spațiul în care s-a dezvoltat civilizația 

germanică în estul Europei și să experimenteze felul în care s-au păstrat tradiții și elemente ale vieții 

tradiționale străvechi (mesteșuguri din vechile bresle ale sașilor sau specificul gastronomic). 

Întoarcerea sașilor plecați în străinătate (Germania, Austria etc), pentru a revedea locurile natale, a 

creat premisele pentru o revigorare puternică a turismului rural. Contactul cu un peisaj familiar și 

atractiv tocmai prin comparația cu țările de origine a turiștilor, gradul de confort conferit de 

cunoașterea limbii germane de către ghizi, dar și de către mulţi dintre membrii comunitățiilor locale, 

precum și existența unui bogat patrimoniu cultural și tradițional cu o bună imagine în spațiul germanic, 

sunt surse puternice de atracție pentru turiștii germanofoni. Faptul că piețele vorbitoare de limba 

germană sunt o prioritate pentru oferta turistică din zonă, este subliniată și de înființarea în ultimii ani 
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în perimetrul Sibiu – Sighișoara - Brașov a unor agenții de turism axate în mod special pe atragerea 

turiștilor din țările menționate mai sus. 

La modul general, din punct de vedere al locului de origine, publicul ţintă, pentru care s-a gândit 

acest plan de interpretare, este format din: 

a) locuitorii actuali ai destinaţiei (cu o atenţie specială pentru copii şi tineri); 

b) familiile localnicilor, care au emigrat şi care vin în perioada verii, să îşi viziteze locurile natale;   

c) turiştii români şi străini, care vizitează destinaţia. 

 

Dacă vorbim de vârsta publicului țintă, structura și caracteristicile acestuia se modifică și imaginea 

de ansamblu devine mai complexă. De aceea, am sintetizat principalele categorii/segmente de public 

țintă în tabelul următor: 

 

 

Grupuri țintă Motivațiile lor 
Bagajul de cunoștințe 

existent 

Frecvența 

sosirii 

Durata 

șederii 

Caracteristici ale 

mesajelor 

Familii române din 

proximitatea zonei 

Natura 2000 

- Recreere generală 

- Picnic în aer curat 

- Experimentarea vieții 

satului 

- Vizită la rude 

Cunosc zona însă nu 

au niciun fel de 

cunoștințe de 

specialitate legate de 

biodiversitate sau de 

conservare 

2-3 ori pe 

lună 
½ zi – 1 zi 

- Mesaje simple, care fac 

neapărat apel la 

experiențe trecute ale 

vizitatorului, la elemente 

familiare lui  

* 

Familii române din 

marile aglomerări 

urbane  

- Plimbări cu bicicleta sau 

drumeție 

- Experimentarea vieții 

satului 

- Vizită la rude 

Nu cunosc neapărat 

zona și nici nu au 

cunoștiințe legate de 

biodiversitate  

1 dată pe 

lună 
1-2 zile 

- Mesaje care se axează 

pe componenta de ieșire 

din cotidianul urban și 

întoarcerea la natură 

* 

Familii, din străinătate  

- Experiențe naturale și 

rurale autentice 

- Vizită la rude 

- Descoperirea moștenirii 

săsești 

Nu au nici un fel de 

cunoștiinte despre 

zonă, dar pot avea 

interese legate de 

biodiversitate 

1 dată pe 

an 
+3 zile 

- Mesaje ce scot în 

evidență pachetul complet 

natură-cultură-social 

* 

* Pentru familiile cu copii, intepretarea trebuie adaptată pentru a conține: 

- Mesaje adresate direct copiilor 

- Mesaje ce pun accent pe explorarea, descoperirea și învâțarea împreună, în familie 

Tineri și adulți între 25 și 

35 de ani din apropiere 

(Sibiu, Sighișoara, 

Mediaș, Brașov, 

Dumbrăveni, Făgăraș etc) 

- Mișcare în natură 

- Vizite la rude 

Cunosc zona, pot avea 

cunoștiinte sau interese 

specifice 

1-2 ori pe 

lună 
1 zi 

- Mesaje dinamice, care 

invită la mișcare 

Tineri și adulți între 25 și 

35 de ani din marile orașe 

(București, Cluj etc) 

- Mișcare în natură 

- Vizite la rude 

- Cunoașterea vieții 

satului 

Nu cunosc zona, dar 

sunt interesați de 

descoperirea naturii și a 

comunităților locale 

2-3 ori pe 

an 
1-2 zile 

- Mesaje care se axeză 

pe componenta de ieșire 

din cotidianul urban și 

întoarcerea la natură 
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Adulți între 40 și 55 de 

ani din străinătate 

- Experiențele autentice 

- Revenire pe plaiuri 

natale 

- Observarea naturii 

- Nu au cunoștiințe 

despre zonă, dar sunt 

interesați, în principal, 

de aspectul socio-

cultural 

- Sunt născuți în zonă, 

au emigrat și se întorc 

să revadă locurile natale 

- Sunt pasionați de 

observarea naturii și 

caută elemente rare de 

biodiversitate 

1 dată pe 

an 
+3 zile 

- Mesaje ce scot în 

evidență pachetul 

complet natură-cultură-

social 

- Mesaje simple, care 

fac neapărat apel la 

experiențe trecute ale 

vizitatorului, la 

elemente familiare lui 

- Mesaje structurate pe 

patrimoniul natural 

(acvila, stejar, urs etc) 

Seniori între 55 și 70 de 

ani din străinătate 

- Experiențele autentice 

- Revenire pe plaiuri 

natale 

- Observarea naturii 

1 dată pe 

an 
+5 zile 

Grupuri școlare 

Grupuri de studiu  

Educație și 

conștientizare 

Pot avea cunoștiințe 

teoretice despre 

biodiversitate sau de 

aspectul socio-cultural, 

dar le vor exemplificate 

în practică 

2-3 ori pe 

an 
+2 zile 

- Mesaje care pun în 

evidență componenta 

educativă legată de 

patrimoniul natural și 

antropic 

Clientela incentive 

(seminarii, conferințe, 

team-buildinguri etc) 

Îmbinarea 

evenimentelor business 

cu experiența locală 

autentică 

De cele mai multe ori 

nu cunosc zona decât la 

modul superficial și nici 

nu au cunoștiințe legate 

de biodiversitate 

1-2 ori pe 

an 
+2 zile 

- Mesaje ce scot în 

evidență pachetul 

complet natură-cultură-

social 

- Mesaje care să se 

axeze pe componenta de 

inedit și ieșire din 

cotidian 

Localnici 
- Recreere 

- Vizită la rude 

Cunosc zona, au 

informații despre 

biodiversitate, dar nu și 

despre –conservare 

3-4 ori pe 

lună 
½ - 1 zi 

- Mesaje ce induc 

sentimentul de valoare 

și patriotism local 

- Mesaje ce se schimbă 

în mod regulat pentru a 

menține interesul  

 

2.3.5 - Care este mesajul pe care vrem să îl comunicăm? – Mesaje specifice 

Mesajul va fi personalizat în funcție de categoriile identificate ca şi grup ţintă. Tabelul de mai 

jos cuprinde câteva exemple, ce pot fi, bineînţeles, adaptate caracteristicilor specifice fiecărui obiectiv 

ce se doreşte a fi prezentat, dar şi scopului interpretării, precum şi a întregului concept de promovare 

locală, dacă acesta există. Este recomandată menţinerea ideii de bază prezentate în fiecare din aceste 

exemple, în funcţie de grupul ţintă vizat de elementul de interpretare. 
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Mesaje posibile  Grupuri țină vizate 

„Suntem mândri să trăim în această regiune pentru că 

strămoşii noştri ne-au lasat o moştenire culturală foarte 

bogată, iar natura care ne înconjoară ne oferă mare parte din 

resursele de care avem nevoie, atâta vreme cât le exploatăm 

responsabil”. 

- Localnici 

- Familii române din proximitatea zonei Natura 2000 

- Copii 

„Ne întoarcem cu mare bucurie în locurile natale pentru că 

suntem mândri de patrimoniul cultural moştenit de la 

strămoşii noştri şi de peisajul natural care este în jurul 

nostru”. 

- Familii din străinătate 

- Adulți între 40 și 55 de ani din străinătate 

- Seniori între 55 și 70 de ani din străinătate 

- Tineri și adulți între 25 și 35 de ani din apropiere (Sibiu, etc) 

- Tineri și adulți între 25 și 35 de ani din marile orașe (București, 

Cluj etc) 

„Biodiversitatea şi stilul de viață tradițional sunt rezultatul a 

secole de dezvoltare în deplină armonie cu natura şi care au 

creat un sentiment unic al acestui loc. Exploraţi sate pitoreşti, 

hoinăriți pe dealuri, faceţi popas pe pajiștile cu flori sălbatice 

şi admiraţi peisaje desprinse parcă din cărţile de poveşti, 

ascultați poveştile locului şi gustați din gastronomia locală. 

Colinele Transilvaniei reprezintă ultimul peisaj cu adevărat 

medieval din Europa (Dr. Andrew Jones).”  

- Familii din străinătate  

- Familii române din proximitatea zonei Natura 2000 

- Adulți între 40 și 55 de ani din străinătate 

- Seniori între 55 și 70 de ani din străinătate 

- Tineri și adulți între 25 și 35 de ani din apropiere (Sibiu, etc) 

- Tineri și adulți între 25 și 35 de ani din marile orașe (București, 

Cluj etc) 

- Familii române din marile aglomerări urbane 

- Localnici 

- Clientii turismului de eveniment (seminarii, conferințe, team-

buildinguri etc) 

” Colinele Transilvaniei sunt un izvor de cunoștiințe și povești 

însemnate, pline de șarm, mister și inedit. Orice pasiune ai 

avea, poți să studiezi în voie, poți să te pierzi în detaliile 

peisajului medieval sau natural, cautând noi minuni ce 

așteaptă să fie descoperite.” 

Grupuri școlare 

Grupuri de studiu  

 

Recomandăm operatorilor locali să concetreze eforturile de interpretare pornind gândirea unui 

concept sau integrarea cu cel local, dacă acesta există, nu doar focusarea pe rezultatul numeric (număr 

de turişti aduşi) sau pe mesaje care nu sunt veridice, care nu sunt susţinute cu activităţi sau oferte reale. 

Sunt contraindicate elementele de interpretare în care mesajul exargerează, denaturează sau 

deformează realitatea. În turismul din ziua de azi, când accesibilitatea la destinaţii este tot mai uşoară, 

turistul este experimentat, ştie să discearnă mai bine între mesaje şi experienţe reale şi false, chiar dacă 

nu o arată pe moment. De aceea, este mai important ca experienţa turistului să fie reală, autentică, 

pentru ca el să plece din destinaţie cu adevărat încântat şi să revină sau măcar să recomande prietenilor 

locurile pe care tocmai le-a vizitat. Acesta este modul sustenabil în care se măsoară eficienţa unor 

eforturi de interpretare turistică de succes, folosind mesaje adecvate şi autentice. 

2.3.6 - Care sunt obiectivele specifice ale interpretării? 

Conceptul de interpretare al destinației Colinele Transilvaniei urmărește ca turiștii și vizitatorii: 
 

 

 să afle și/sau să înțeleagă elementele specifice naturii din situl Natura 

2000 ”Hârtibaciu – Târnava Mare – Olt”; 

 să poată să recunoască elementele specifice din arhitectura și organizarea 

satelor săsești; 

 să cunoască îndeletnicirile specifice vieții la țară 

 să afle despre istoria locală și legăturile comunităților cu natura de-a lungul 

timpului 

Cunoaștere 
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 să resimtă vibrația locală prin participarea la evenimentele rurale specifice 

(târguri locale de producători, sărbători locale etc); 

 să se experimenteze și să se bucure de (re)descoperirea vieții simple de la 

sat și a lucrului realizat cu propriile mâini; 

 să se regăsească în tihna conferită de plimbările în natură 

  

 

 

 

 să respecte regulile locale de ținută și comportament  (în special în muzee și 

în biserici) 

 să contribuie la dezvoltarea economiei locale prin utilizarea de produse și 

servicii din destinație 

 să limiteze urmele prezenței lor în zonele naturale (gunoaie, distrugeri etc); 

 să promoveze în mod pozitiv regiunea după terminarea călătoriei și 

întoarcerea acasă 

 să revină în Colinele Transilvaniei 

2.3.7 - Ce canale de comunicare folosim pentru interpretare? 

Canalele de comunicare utilizate pentru a realiza interpretarea au fost alese luând în 

considerare traseul posibil urmat de turiști, poziționarea lor la un moment dat, precum și de specificul 

valorilor pe care dorim să le transmitem. Astfel, partea de comunicare, poate fi structurată pe mai 

multe nivele: 

 

Moment al vizitei Mijloc de comunicare 

Planificare - Prezenţă online bazată mai mult pe vizual 

      - Website destinație  

      - Website-uri tour-operatori 

      - Internet şi reţele de socializare 

- Prezență la târgurile de turism naționale și internaționale 

- Prezență în mass-media locală și națională: promovare presă, radio și TV prin articole, interviuri 

și reportaje 

- Ghiduri, broșuri, pliante 

- Calendare de evenimente naturale, culturale şi sociale 

- Colecţii audio cu tematici diverse (de ex. sunete din natură, poveşti şi legende, cântece 

tradiţionale) 

Sosire - Semnalizarea delimitării destinației 

- Interacţiune cu personal calificat (ghizi, animatori, personal al OMD sau al centrelor de 

informare/vizitare, proprietari și/sau angajații spatiilor de cazare şi alimentație) 

Emoţie 

Comportament 
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- Centre de informare 

- Centre de vizitare 

- Indicatoare 

Explorare și descoperire - Marcaje, panouri, indicatoare 

- Ghiduri, broșuri, pliante 

- Calendar de evenimente 

- Mediere soft/light cu ajutorul tehnologiei; 

- Animație (muzee, ateliere meșteșugărești, vizite la producători locali etc) 

- Interacţiune cu personal calificat (ghizi, animatori, personal al OMD sau al centrelor de 

informare/vizitare, proprietari și/sau angajații spatiilor de cazare și alimentație) 

Implicare - Activităţi educative prin arta şi joc 

- Experienţe directe (fără intermediari precum ghizi, animatori, personal al OMD sau a centrelor de 

informare/vizitare), care să folosească simţurile; 

- Obiecte de suvenir 

- Social media  

- Follow-up 

2.3.8 - Cum trebuie implementată interpretarea? 

 La capitolul punere în practică a planului de interpretare, asa cum am menționat la capitolul legat 

de tematică, este recomandată utilizarea ambelor tipologii de tehnici de interpretare: 

 Interpretarea personală prin transmiterea poveştilor locului, pe care ghizii şi localnicii zonei le 

pot transmite vizitatorilor pentru a îmbunătăţi experienţa turistică; 

 Interpretarea non-personală, prin: 

 amenajarea de poteci tematice; 

 semnalizare coerentă în toată destinația – marcaje, panouri, indicatoare; 

 broşuri, hărţi etc. 

 

Indiferent de grupul ţintă, interpretarea trebuie fie etapizată, în funcţie de gradul de interes, timpul 

disponibil şi vârstă. 

 

Astfel: 

a) În cazul localnicilor, acţiunile se vor implementa cu o anumită periodicitate şi pe termen nelimitat. 

În funcţie de resursele existente (materiale şi financiare) şi de disponibilitatea persoanelor, următoarele 

tipuri de activităţi sunt importante: 

- încurajarea participării active a localnicilor la decizii privind problemele importante care privesc 

dezvoltarea comunităţii, prin prisma specificului local şi a protecţiei mediului înconjurător (adulţi şi 

tineri); 

- sprijinirea meşteşugurilor, produselor şi a ocupaţiilor tradiţionale (adulți şi tineri); 

- implicarea directă a localnicilor în activitatea curentă specifică sau adiacentă turismului (adulţi, tineri 

şi copii); 
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- implicarea în evenimente culturale care pun în valoare specificul local şi în activităţi de protejare a 

mediului înconjurător (adulţi, tineri şi copii); 

- activităţi/ateliere care să utilizeze metodele educaţiei pentru dezvoltare durabilă; 

- dezvoltarea spiritului antreprenorial în domeniul afacerilor verzi (tineri şi copii). 

 

b) În cazul localnicilor sau a familiilor acestora, care au emigrat şi care vin să îşi viziteze locurile 

natale, acţiunile sunt limitate la perioada verii, fiind vorba de câteva săptămâni (maxim 2 luni). În 

acest caz, următoarele tipuri de activităţi sunt importante: 

- organizarea de evenimente tip „fiii satului” sau „întâlnirea saşilor”, la care să fie invitată şi 

comunitatea locală; este important să se pună accent pe împărtăşirea de experienţe şi re-implicarea 

celor plecaţi în viaţa cotidiană a satului; 

- activităţi/ateliere educative pentru urmaşii celor emigraţi (copii şi tineri), pentru a consolida 

legăturile lor cu locurile natale ale parinţilor; 

- informarea periodică a familiilor emigrate despre viaţa cotidiană a satului via internet, în restul 

anului. 

 

c) În cazul turiştilor este vorba de un timp limitat la câteva zeci de minute, pentru cei aflați în tranzit 

sau câteva zile pentru cei care înnopteaza în destinaţie – în acest caz, se va pune accent pe următoarele 

categorii de activităţi: 

- organizarea unor activităţi de animaţie locală cât mai personalizată, în care componenta umană locală 

să fie pusă în valoare – degustări, participare la realizarea sarcinilor cotidiene din gospodării, 

demonstraţii de meşteşuguri sau de preparare bucate tradiţionale, excursii cu căruţa etc 

- informarea periodică a turiştilor despre calendarul de evenimente şi de animaţii disponibile în 

destinaţie. 

 

În concluzie, putem creiona un șablon al tipurilor de activități, în funcţie de subgrupul vizat.  

 

Aşadar,  

a) Pentru localnici sau familiile acestora, vorbim de următoarea schemă posibilă, care poate fi replicată 

în fiecare comună din destinaţie: 

- o introducere scurtă despre context (existenţa destinaţiei Colinele Transilvaniei), satul/comuna, 

posibilităţile de vizitare a obiectivelor turistice, existenţa surselor de informare şi a produselor locale în 

interiorul punctului de informare);  

- un tur ghidat al obiectivelor turistice, cu accent pe istorie şi comunitatea locală din trecut, precum şi 

dinamica acesteia din ziua de azi; 

- o experienţă directă (fără ghid) a locului. 

 

b) Pentru turiştii care petrec cel puţin o zi în localitate, suplimentar faţă de cele enumerate mai sus, vor 

apărea: 

- informarea vizitatorilor privind posibilităţile de tururi tematice în localitate (ex: vizită la meşteşugari, 

degustare de produse locale, poveştile caselor ş.a.) şi prin împrejurimi (ex: vizită la stână, cules de 

plante medicinale, bird watching, drumeţie, tură de biciclete ş.a.); 

- participarea la tururile tematice, împreună cu vizitatorii. 
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2.3.9 - Cum va fi evaluată interpretarea? 

Gradul de succes al procesului de interpretare trebuie evaluat atât prin indicatori cantitativi, cât 

și calitatitivi. Chiar dacă evoluția anumitor indicatori nu este un efect direct al interpretării, ei pot fi 

influențați în mod cert de calitatea acestui proces. 

Lista indicatorilor ce vor fi luați în calcul la evaluarea interpretării trebuie să includă: 

a) Aspecte cantitative: 

a. Numărul total de turiști și evoluția față de anul precedent în procente 

b. Valoarea vânzărilor de produse locale din punctele ce pot fi monitorizate (centre de 

informare, de vizitare, evenimente organizate de OMD) 

c. Numărul de turiști participanți la turele tematice și la activitățile de animație locală 

(informațiile vor fi culese de la tour-operatori și de la ghizi) 

d. Numărul localnicilor implicați în activități cu caracter turistic si evoluția față de anul 

precedent 

e. Procentul turiștilor care cunosc principalele elemente de specific ale destinației 

(informații obținute prin sondaje de opinie, chestionare) 

b) Calitativi: 

a. Timpul mediu petrecut de turiști în localitate și evoluția față de anul precedent 

b. Gradul de satisfacție al turiștilor (informații obținute prin aplicarea de chestionare) și 

evoluția față de anul precedent 

c. Rata de revenire a turiștilor în destinație  

d. Gradul de participare a localnicilor la viața comunității 

2.3.10 - Cum va fi menţinută şi îmbunătăţită interpretarea? 

Pe baza întrebărilor suplimentare şi a sugestiilor primite din partea turiştilor se vor putea face 

ajustări şi completări periodice la planul de interpretare. De asemenea, se vor face evaluări ale 

activităţilor în comunitate şi vor fi identificate capitolele unde este nevoie de intervenţie şi corecţie. 

Ambele măsuri presupun, însă, o relaţie directă şi onestă a angajaţilor în structurile de servicii turistice 

cu turiştii, cu localnicii, o colaborare bilaterală între cei care oferă servicii turistice şi conexe, dar şi 

între aceştia şi OMD Colinele Transilvaniei. 

 

3 -  VIITORUL! 

3.1 - Primul centru de vizitare al destinației 

Localizare: incinta Bisericii Evanghelice Cincșor, județul Brașov 

Funcțiuni: Centru de Vizitare atât pentru cetățeni, cât și pentru vizitatori, pe teme legate de conceptul 

de biodiversitate - Sit Natura 2000 - managementul ariei protejate, posibilitățile de dezvoltare, inclusiv 

afaceri prietenoase mediului pentru localnici, posibilitățile de petrecere a timpului liber în aria 

destinației, atât pentru turiști cât și pentru localnici (facilități de cazare, masa, produse alimentare, 

meștesugărit şi atracţiile zonei).  

Tipul de informații: Centrul de Vizitare pune la dispoziţia vizitatorilor informații pe toată durata 

vizitei începând de la punctele de intrare și până la destinaţiile finale de vizitare din aria destinației, pe 

traseele tematice sau în zonele de mare concentrare.  



      

Organizaţia de Management a Destinaţiei Colinele Transilvaniei  Page 18 

 

Centrul contribuie la creșterea nivelului de informație legat de beneficiile pe care statutul de arie 

protejată poate să îl aducă comunităților locale, prin dezvoltarea de mici afaceri bazate pe valorile 

naturale, produsele locale și stilul tradițional de viață. În acest sens, centrul de informare are în dotare 

materiale informative care vin în întâmpinarea nevoilor de cunoaștere legate de rețeaua Natura 2000 și, 

în final, aduc un aport important la educarea oamenilor în spiritul respectului faţă de natura 

înconjurătoare, păstrarea şi valorificarea durabilă a capitalului natural la nivel național. 

Structurarea informației: este realizată și organizată în funcţie de publicul țintă și zona de interes. 

#1 Turiști 

Informațiile sunt structurate pe 4 nivele:  

- informații generale la nivelul destinației Colinele Transilvaniei (elementele de natură și cultură 

specifice, punctele de interes cele mai importante, drumuri de acces, surse de informare, cele 

mai importante organizații și instituții); 

- informații utile la nivelul destinaţiei (punctele de interes cele mai importante și cele cu care se 

învecinează regiunea Bazinul Oltului, drumuri de acces, surse de informare, posibilități de 

cazare și masă, ghizi locali, furnizori de servicii turistice, evenimente culturale, cele mai 

importante organizații și instituții); 

- informații detaliate la nivelul întregii destinaţii (toate punctele de interes, drumurile de acces, 

trasee de drumeție și bicicletă, posibilități de cazare și masă, ghizi locali, furnizori de servicii 

turistice, evenimente culturale, meşteşugari și producători locali, legende și tradiții, toate 

organizațiile și instituțiile, proiecte în implementare sau finalizate); 

- informații detaliate la nivelul satului Cincșor (comunitatea locală, toate punctele de interes, 

drumurile de acces, trasee de drumeție și bicicletă, posibilități de cazare și masă, ghizi locali, 

furnizori de servicii turistice, evenimente culturale, meşteşugari și producători locali, legende și 

tradiții, organizații și instituții, proiecte în implementare sau finalizate). 

 

#2 Comunitatea locală 

Informațiile sunt structurate pe 3 nivele: 

- informațiile de interes local (evenimente, proiecte private sau ale autorităților publice, 

regulamente privind protecția peisajului cultural și natural, furnizori de servicii și produse, 

activități educative, oportunități de formare și angajare, persoane de contact); 

- informații privind dinamica și oportunitățile regiunii Bazinul Oltului (evenimente, proiecte 

private sau ale autorităților publice, furnizori de servicii și produse, activități educative, , 

oportunități de formare și angajare, linii de finanțare GAL, persoane de contact); 

- informații privind dinamica și oportunitățile la nivelul destinației Colinele Transilvaniei 

(evenimente, proiecte private sau ale autorităților publice, furnizori de servicii și produse, 

oportunități de formare și angajare, linii de finanțare nationale). 

 

3.2 - Recomandări privind implementarea și managementul mijloacelor de 

interpretare 

Pentru realizarea recomandărilor privind interpretarea în destinația Colinele Transilvaniei, 

trebuie menționate câteva aspecte importante: 
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A. Potrivit studiului realizat la momentul definirii planului de management pentru situl Natura 2000 

”Hârtibaciu – Târnava Mare – Olt” și a analizei în teren, pe lângă suprafața foarte extinsă, destinația 

beneficiază de extrem de multe puncte de atracție, împărțite astfel: 

 

(1) monumente arhitecturale istorice: cetăţi, castele, biserici fortificate, castre romane, ruine 

arheologice, ansambluri rurale tradiţionale;  

(2) muzee de istorie, de etnografie etc.;  

(3) sate și biserici fortificate săsești - drumul așezărilor săsești sau traseu bisericilor fortificate 

(5) localități cu tradiție turistică (Viscri, Saschiz, Biertan),  

(6) evenimente temporare (festivaluri),  

(7) sporturi de sezon (cicloturism, echitația), 

(8) activități de observație în natură 

 

B. Strategia turistică de vizitare a propus o împărțire a teritoriului în mai multe zone clasificate în 

funcție de accesibilitate și de funcțiuni turistice disponibile: 

 

(1) zone liniștite - acces exclusiv pietonal, zone izolate, retrase;  

(2) zone de drumeție - este permis accesul cu bicicletele și cai;  

(3) zone de tip off-road – nedorit, dar momentan existent – aici este permis accesul vehiculelor 

motorizate specifice drumurilor accidentate (atv-uri, motociclete etc.);  

(4) zone specifice unor activități sportive (plimbări, trekking, ciclism, echitație, potenţial de ski 

fond/tură), fără posibilități de campare și de alimentație publică;  

(5) zone de campare, fără acces motorizat (drumeție, ciclism, echitație);  

(6) zone deplin funcționale turistic (loc de campare, de parcare, cazare și alimentație publică, acces 

auto fără restricții, în apropierea drumurilor publice);  

(7) zone inaccesibile - specii și habitate protejate. 

 

Astfel, problema planificării interpretării este una foarte delicată și trebuie tratată în toată 

complexitatea aspectelor ce o compun. Pentru început, în funcție de tipul de experiență și de zona, 

conform strategiei de vizitare, enunțăm câteva recomandări generale de management al interpretării: 

 

Zona de 

recreere 
Experienţă Activităţi Context Recomandări generale  

Zona Valea 

Hârtibaciului 

și Valea 

Oltului 

 

Experienţă de 

descoperire a 

satului autentic 

cu moștenire 

săsească 

Drumeţii, mersul pe 

biciclete, ciclodrezină, 

bird-watching, picnic, 

relaxare, experiența 

rurală autentică 

Peisaj cultural, activităţi 

umane tradiţionale, 

posibilitatea de a utiliza 

servicii turistice (de ex. 

cazare) 

Descurajarea accesului 

autocarelor în situl Natura 2000 

și crearea unui traseu alternativ 

pentru biciclete, care să evite 

şosea națională. 

Experienţe de 

mişcare în aer 

liber și a naturii 

liniştite / 

neatinsă 

Relaxare, picnic, 

drumeții, mersul cu 

bicicleta  

Drumuri neasfaltate sau 

drumuri înguste 

pietruite cu limitare de 

viteză; cadrul peisajului 

natural sau cultural. 

Infrastructură ușoară constând 

din mese de lemn, panouri 

informațive și de interpretare, dar 

și infrastructură de bază (cazare 

și masă) 
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Zona 

Târnava 

Mare 

Experienţe de 

mişcare în aer 

liber și 

cunoaștere a 

biodiversității 

regiunii 

Drumeţii, mersul pe 

biciclete, călărie, 

plimbări cu căruțe, 

picnic, implicare în 

viața rurală cotidiană 

Peisaj cultural 

multicultural, activităţi 

tradiţionale, 

posibilitatea de a utiliza 

servicii turistice (de ex. 

cazare) – zona 

polarizată Sighișoara - 

Apold 

Actualizarea și recondiționarea 

structurilor existente (adăposturi, 

panouri informațive), dar și 

amenajarea unor structuri noi 

(locuri de campare sau de servit 

masa), precum și descurajarea 

accesului motorizat pe platoul 

Breite  

Experienţe 

turistice rurale 

autentice și 

multiculturalism 

Parcurgerea unor 

poteci tematice, 

drumeții, mersul pe 

biciclete, plimbări cu 

căruțe 

Notorietatea bisericilor 

fortificate și a 

monumentelor 

UNESCO- Coridorul 

turistic Biertan - Viscri 

Infrastructură uşoară cum ar fi 

puncte de belvedere cu panouri 

informațive, poteci tematice sau 

puncte de informare turistică,  

descurajarea accesului motorizat 

(ATV, enduro) în zonele naturale 

din jurul satelor. 
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3.2.1 - Fișa 1 - Analiza riscurilor pentru interpretare 

RISCURI POSIBILE METODE DE PREVENIRE / ELIMINARE 

Impactul asupra mediului Respectarea recomandărilor documentelor cadru ale destinației 

Degradarea elementelor de interpretare din cauze naturale 

Amplasarea acestora în medii controlate sau ușor controlabile / 

predictibile, din punct de vedere al umidității, căldurii și 

iluminării naturale, pentru a limita fenomenul 

Vandalizarea elementelor de interpretare 
Colaborare cu autoritățile publice abilitate pentru identificarea 

vinovaților, afișarea de mesaje de avertisment 

Pericole iminente (zone frecventate de animale sălbatice, 

câini ciobanești etc) 

Semnalizare de avertizare asupra pericolului, în cazurile în care 

acesta nu poate fi evitat 

Uzura elementelor de interpretare 
Monitorizarea periodică a stării elementelor pentru înlocuire și 

reparații 

Suprapunerea de prea multe elemente de interpretare 

diferite, într-un singur loc 
- Efectuarea unei analize minuțioase în teren înainte de instalarea 

elementelor respective 

- Consultarea OMD înainte de instalarea acestor elemente 

- Încadrarea elementul în peisaj și nu invers 

- Consultarea OMD înainte de instalarea acestor elemente  

Acordarea unei importanțe prea mari elementului de 

interpretare în detrimentul destinației 

Elementul de interpretare (prin design și/sau conținut) este în 

contradicție cu valorile destinației și patrimoniul local 

Accidentarea turiștilor 

- Asigurarea existenței truselor de prim ajutor în posesia ghidului, 

în centrele de informare, vizitare, unități de cazare, de alimentație 

sau în alte unități de servicii turistice 

- Informarea turiștilor despre numerele de urgență 

- Formarea localnicilor în acordarea de prim ajutor 

Depozitare neadecvată a deșeurilor din partea turiștilor și a 

localnicilor 

- Informarea turiștilor și a localnicilor despre regulile ce trebuie 

respectate, cât de des posibil 

- Evitarea interdicțiilor negative și a tonului autoritar și utilizarea 

recomandărilor creative (explicarea regulilor prin punerea în 

evidență a avantajelor respectării lor) 

Exemplu: „NU RUPEŢI FLORILE, FRUNZELE SAU ALTE 

ELEMENTE DE VEGETAŢIE!” (* a se vedea şi efectul scrisului doar cu 
majuscule, la „Pasul 6”) poate deveni: „Vă invităm să descoperiţi texturi 

şi suprafeţe diferite ale scoarţei de copac, frunzelor şi pietrelor. Luaţi cu 

dumneavoastră doar amintirile acestor senzaţii tactile şi... fotografii! La 
fel cum oamenii au o casă, şi florile se simt mai bine în pământ iar 

frunzele la ele pe tulpină.”1 

 

 
 
 
 
 
 
  

                                                      
1
 Sursa: ”Traseele tematice în arii protejate – de la teorie la practică” – Asociația de Ecoturism din România (AER) - 2009 
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3.2.2 - Fișa 2: Siguranță și securitate  

Turiştii trebuie să aibă acces la echipamente de protecție corespunzătoare tipului de călătorie pe 

care îl întreprind şi trebuie să aibă acces la informații privind prevenirea accidentelor și măsurile de 

siguranță necesare. Utilizarea de ghizi certificaţi sau formaţi în acest sens este crucială, iar dacă acest 

lucru nu este posibil, se poate opta pentru ghizi locali cu experiență. Aceştia trebuie să aibă la 

dispoziţie kit-uri de prim ajutor şi să poată contacta serviciile de urgenţă. Tot ei trebuie să se asigure că 

vehiculele și echipamentele utilizate de-a lungul călătoriei sunt de bună calitate, menținute în stare 

bună, dotate cu echipamente de siguranță adecvate şi operate în mod corespunzător.  

Numărul de turişti pe care un ghid îl poate gestiona la un moment dat trebuie să fie rezonabil, 

pentru a oferi o experiență mai bună pentru vizitatori, dar şi pentru a scădea impactul asupra mediului. 

Utilizarea traseelor şi a locurilor de campare pre-stabilite este indicată ori de câte ori este posibil, cu 

mare atenţie la evitarea zonelor sensibile (cum ar fi locurile de reproducere a animalelor şi păsărilor). 

Echipamentele și încălţămintea trebuie curăţate înainte de a intra în zonele protejate, pentru a evita 

introducerea în ecosistemele locale a produselor chimice care intră pe căi navigabile, a semințelor 

exotice și chiar şi a bolilor. Focul deschis trebuie evitat, la rândul său, pentru a reduce pericolul de 

incendii accidentale şi modificarea iremediabilă a peisajului în zonele uscate. Chiar şi în zonele 

acoperite cu zăpadă, interzicerea focurilor deschise poate ajuta la protejarea vegetației sensibile sub 

zăpadă. De partea cealaltă a baricadei, cea a actorilor locali, trebuie avută în vedere evitarea defrişării 

de noi terenuri pentru a ajuta la micşorarea eroziunii, a modificării habitatelor şi a distrugerii 

vegetației.  

La un al doilea nivel, mai profund și mai detaliat, se impun o serie de măsuri și acțiuni, specifice 

fiecărui tip de instrument/mijloc de interpretare. De aceea, în continuare, fiecare categorie a fost tratată 

individual, iar rezultatul a fost sintetizat într-o fișă. Am ales acest format de recomandare, datorită 

contextul particular național, în care este încă în discuţie cadrul formal și legal care să reglementeze 

desfășurarea activității unor organizaţiilor de management al destinațiilor turistice și ecoturistice sau a 

siturilor Natura 2000, cu excepția parcurilor și a rezervațiilor naturale.  

 

Deşi activitățile legate de siguranţă şi securitate pot fi realizate de către orice actor care activează 

în destinație sau în legătură cu destinația, este recomandat ca la implementarea oricăror proiecte de 

dezvoltare turistică OMD sa fie consultată pentru a putea păstra caracterul unitar trasat de planul de 

interpretare. Utilizând acest format de fișă de recomandări, vom simplifica procesul de diseminare a 

informațiilor și regulilor de interpretare, stabilite de planul de față. Astfel, la nevoie, actorii care vor 

folosi sau vor dori să implementeze proiectele care afectează interpretarea în destinație, vor avea niște 

linii directoare deja trasate. Aceste fișe se vor regăsi ca anexe și în criteriile de selecție ale GAL-urilor 

din regiune pentru proiectele cu impact asupra turismului, în general, și a intepretării, în special – vom 

încerca, astfel, un minim control asupra respectării planului de interpretare. 
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3.2.3 - Fisa 3: Semnalizare obiective și trasee turistice  

Având în vedere multitudinea de elemente ce trebuie semnalizate și condițiile specifice de 

interpretare, se impune folosirea unui sistem unitar de semnalizare, pentru a evita confuzia turiștilor și 

pentru a asigura:  

(1) orientarea și îndrumarea vizitatorilor în zona sitului protejat Natura 2000 Hârtibaciu – Târnava 

Mare – Olt;  

(2) informarea și educarea vizitatorilor și localnicilor în privința resurselor de patrimoniu natural și 

cultural ale zonei  

(3) promovarea proiectului de protejare și administrare a zonelor protejate și a monumentelor istorice. 

 

Pentru a conferi coerență și un aspect unitar al destinației, este recomandată includerea 

elementelor grafice specifice regiunii Colinele Transilvaniei (cel puțin logo) pe toate elementele de 

semnalizare instalate în perimetrul acoperit de situl Natura 2000 Hârtibaciu – Târnava Mare – Olt. 

Detaliile privind condițiile și indicațiile de utilizare a identității vizuale a destinației sunt precizate în 

manualul de logo, anexat planului de promovare, care va putea fi solicitat personalului OMD. 

 

Clasificarea semnalizărilor cu obiectiv turistic urmărește criteriul funcționalității și al 

conținutului mesajului, dar în același timp se pot grupa și după tipul de zonă protejată (zonă naturală 

protejată, zonă construită protejată, monument al naturii sau monument arhitectural), după gradul de 

accesibilitate (public, acces restricționat, interzis) și după formă (mari, înalte, joase, stâlpi, de tip masă 

etc.). 

Recomandările de semnalizare au fost detaliate, luând în considerare recomandările făcute în 

„Studiul pentru o semnalizare unitară a siturilor şi a valorilor de interes din arealul Natura 2000 - Zona 

Hârtibaciu - Târnava Mare – Olt”, clasificarea standard a tipurilor de semnalizare, după conținutul 

mesajului pe care îl expun, dar și prevederile legale conținute în Legea 185/2013 privind amplasarea şi 

autorizarea mijloacelor de publicitate, precum și în capitolul IV al Codului Rutier.  

 

În privința culorilor, se recomandă folosirea schemelor cromatice clasice - relațiile dintre culori 

sunt ilustrate pe cercul cromatic, realizat de Johannes Itten (important teoretician al cromatologiei). 

(1) o singură culoare, cu mai multe nuanțe (armonia monocromă);  

(2) combinarea a două culori complementare (armonia complementară a contrastelor);  

(3) combinarea a două sau trei culori alăturate - ex. verde-gălbui, galben– crem-orange-etc. 

(armonia camaieurilor).  
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De asemenea, este importantă proporția în care sunt folosite culorile; se recomandă folosirea 

tonurilor saturate în proporții mici (accente), alături de tonurile desaturate într-o proporție mai mare 

(așa numitul „constrast de cantitate”). Prin combinarea culorilor în diferite tonuri de saturație, urmând 

schemele clasice de mai sus (monocromie, contrast, analogie) și a contrastului de cantitate se 

realizează contrastul de calitate. 

 

Grafica elementelor de semnalizare și compunerea textului necesită o atenție deosebită. 

Alegerea unui anumit stil de grafică pentru afișarea informațiilor din cadru panourilor/semnelor se va 

adapta contextului, rolului și destinatarilor.  

 

Textul trebuie diminuat (în cantitate), reformulat, adaptat pentru înţelesul publicului larg – 

informația trebuie făcută accesibilă prin folosirea de analogii, povești și metafore. Explicaţiile prea 

ştiinţifice sunt oportune doar dacă elementul de interpretare se adresează exclusiv specialiștilor 

(cercetători, pasionați, etc.).  

Se recomandă organizarea ierarhică a textului în cadrul a trei, maxim patru categorii, reflectată 

prin dimensiune și formatări de tipul „ALL CAPS, bold și italic”, astfel:  

- TITLU (dimensiuni de ca. 60 pt., cca 5% din suprafața panoului), 

- Subtitlu (cca. 48, cca. 10%), Text (22-60, cca. 30%), autori, partenenri etc. (16-18; cca. 2%).  

 

Dimensiunea textului trebuie să fie minim 22-24 pt. pentru panourile care se citesc de aproape 

și cca. 40 pt. pentru panourile care se citesc de la o depărtare mai mare de 1,5m. Deoarece s-a dovedit 

ca ochiul uman poate citi neîntrerupt un paragraf de aproximativ 30 de cm lățime, este recomandată 

respectarea acestui lucru în elaborarea panourilor – mai mult, liniile trebuie dispuse aerisit, cel puțin cu 

un rând spațiu între ele. De asemenea, nu este recomandată utilizarea textelor scrise doar cu litere mari, 

deoarece citirea este rapid ingreunată, obosind turistul și eliminându-i dorința de a mai citi, deoarece 

un astfel de text pare neprietenos și complicat.  

 

Din aceleași motive, nu este recomandată nici folosirea caracterelor de tip italic (înclinat, care 

imită scrisul de mână) – singura excepție o reprezintă redarea unor citate sau referințe bibliografice. 
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Tipul de caracter (font) și de paragraf folosit este de preferat să fie cât mai uniform și unitar; el nu 

trebuie să aibă caractere nici prea apropiate, nici prea depărtate. De asemenea, nu trebuie să fie prea 

artistic, deoarece propoziția sau paragraful devin greu de citit. Se recomandă folosirea a maxim trei 

tipuri de fonturi.  

 

Aranjarea textului trebuie să faciliteze citirea, fiind preferată dispunerea sa pe coloane și 

utilizarea de fotografii sau desene, pentru a vitaliza vizual panoul și a sparge monotonia. În ceea ce 

privește abordarea cromatică a textului, se recomandă acordarea acestuia cu schema cromatică 

generală a panoului și să nu se depășească două tipuri de culori pentru text.  

 

 
Pentru ușurința lecturării se recomandă organizarea 

panourilor în câmpuri geometrice (nu neapărat trasate) cu 

maxim 3 compartimente, dispuse orizontal sau vertical. De 

asemenea se recomandă realizarea unui accent, de exemplu 

unul din câmpuri să fie dominant; subîmpărâțirea acestor 

câmpuri este de preferat să urmărească diviziuni de 2,3 sau 5 

părți. Panoul trebuie să conțină și spații goale, fără text sau 

imagini) pentru a conferi un confort vizual și a nu 

suprasolicita concentrarea vizitatorului.  

 

Elemente grafice „cheie”. O modalitate de a oferi un caracter unitar semnalizări este 

dispunerea unor simboluri grafice, care să dea identitate unui anumit traseu sau unei anumite zone (ex: 

o pasăre - pentru situri SPA , o bicicletă - pentru un traseu de biciclete, stejar - pentru o rezervație de 

stejari de tipul Breite etc. în funcție de specificul zonei). De asemenea, se recomandă introducerea unor 

elemente de interactivitate, care să capteze atenția și să stimuleze creativitatea și gândirea. Aceste 

elemente au rolul de a transforma experiența turstică într-un proces activ de învățare, memorare și 

atenție. Un astfel de exemplu este introducerea unor indicii tematice, pe parcursul unui traseu; destinat 

în special copiilor, strategia se poate extinde prin desfășurarea descriptivă a panourilor într-o logică 

narativă asemănătoare poveștilor. 

                                                      
2
 Sursa: ”Traseele tematice în arii protejate – de la teorie la practică” – Asociația de Ecoturism din România (AER) - 2009 

2
 



      

Organizaţia de Management a Destinaţiei Colinele Transilvaniei  Page 26 

 

Un alt element de dinamizare a experienței turistice îl poate reprezenta introducerea unor elemente 

variate de comunicare a informației, pe lângă metoda clasică descriptivă (eventual chiar o alternare a 

modurilor de comunicare). Astfel, ritmarea traseului cu popasuri în care se poate experimenta mediul 

înconjurător vizual, ofactiv sau auditiv are un impact pozitiv în experiența de vizitare (ex.: (1) 

„observator de păsări și animale”, dotate cu binocluri, schițe de identificare a animalelor/păsărilor; (2) 

basoreliefuri/altoreliefuri, scris braille, scoarță de copac; (3) mirosirea a diferite specii (cu ghid); (4) 

gustarea fructelor, plantelor aromatice etc. 

 

a. Semnalizare de identificare 

a.1. Semnalizarea elementor administrative: identifică zone destinate activității OMD, centrele de 

vizitare și centrele de informare. Se amplasează, în funcție de obiectiv, în apropierea obiectivelor la o 

distanță reglementată – se vor utiliza panouri/plăcuțe de semnalizare realizate conform reglementărilor 

în vigoare privind poziționarea și obținerea avizelor necesare.  

a.2. Semnalizarea obiectivelor: puncte de intrare/ieșire trasee, zone sau clădiri de patrimoniu și alte 

puncte de interes turistic. La intrarea şi ieşirea din fiecare traseu se vor monta elemente de semnalizare 

simple sau panouri informative, cu informaţii de bază (denumirea traseului, lungime, timpul de 

parcurgere, punctul final, diferenţa de nivel, profilul şi harta). Panourile vor respecta cerinţele din 

modelul ilustrativ descris mai jos, la punctul b.2.   

a.3. Semnalizarea altor zone sau facilități turistice: identifică zone de cazare, alimentație, animație și 

se va realiza respectând reglementările în vigoare privind poziționarea și dimensiunea. 

 

 

b. Semnalizare de informare și interpretare, în apropierea punctelor de interes turistic, care includ 

descrieri și informații detaliate privind importanța zonei sau obiectivului în sine. Are o importanță 

centrală fiindcă modul în care este prezentată informația poate să transforme turistul într-un vizitator 

pasiv, indiferent sau din contră, într-un vizitator care participă activ, care observă și analizează și 

transformă experiența de vizitare într-una de cunoaștere. 

b.1. Panouri de reglementare (regulamente / securitate / avertismente) - informează publicul despre 

regulile, regulamentele, restricțiile, orarul, indicarea punctelor de prim ajutor, sursele cel mai apropiate 

de apă sau alte informații specifice sitului; poate asigura un spațiu de afișare a informațiilor temporare, 

care se actualizează frecvent. Se vor folosi doar unde este necesar pentru a asigura protecția 

vizitatorilor, a mediului și a patrimoniului în general. 

 

b.2. Semnalizarea accesului pe/către traseele turistice 

La nivel general, o poteca ce urmează a fi marcată va trebui să  îndeplinească următoarele 

condiţii: 

a. itinerariul să prezinte interes din punct de vedere turistic 

b. să facă legatura între două puncte de interes turistic sau între două căi de acces principale 

c  să fie accesibilă  

d. să nu necesite construirea multor podeţe sau a unor elemente de infrastructură care să intervină prea 

mult asupra mediului natural 

e. întreţinerea să fie minimă şi uşor realizabilă  

f. să nu traverseze zone întinse de grohotişuri sau de mlăştini; 

 

Toate traseele se vor marca corespunzător, pentru a îndeplini pe cât posibil recomandările 

europene privind drumurile verzi, ce pot fi obţinute de la OMD. În funcţie de desfăşurarea pe teren a 

traseelor turistice se pot folosi următoarele sisteme de marcaje: 
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a) marcaje în grup, care au, iniţial, un parcurs comun, după care semnele se ramifică succesiv pe 

diferite trasee; 

b) marcaje centrifugale, cu semne care se despart chiar de la pornire pe trasee diferite; 

c) marcaje în circuit, care au acelaşi punct de plecare şi de sosire; 

d) marcaje cu ax comun, care au un traseu principal, numit şi magistrală, în general traseu de culme, 

din care se ramifică sau către care se dirijează mai multe trasee secundare; 

e) marcaje pentru traseele dus-întors. 

 

În aşteptarea unui cadru legal privind statutul traseelor turistice din zonele colinare, se va ţine 

cont de prevederile existente pentru marcarea traseelor montane, pentru asigurarea uniformităţii şi 

respectării inscripţionării internaţionale, prin respectarea următoarelor prevederi: 

- culorile, dimensiunile şi modelul semnelor turistice; 

- semnele de marcaj ce se vor aplica în ambele sensuri de circulaţie, la distanţe astfel apreciate încât să 

fie uşor vizibile de la un semn la altul, perpendiculare pe direcţii de mers; 

- în zonele în care traseul turistic este bine trasat şi nu are ramificaţii nu se va face exces de semne, dar 

se vor marca în mod deosebit intrările în pădure (din drumuri, poieni, văi) prin unul sau mai multe 

semne uşor vizibile; 

- pe un traseu comun, marcat cu semne diferite, vor fi aplicate toate semnele, în grup, unul sub altul, şi 

nu alternativ, la distanţe mari unul de altul; 

- în punctele de inflexiune a direcţiei de mers a potecii se vor aplica săgeţi care vor indica unghiul 

direcţional 

- la executarea tuturor marcajelor se vor folosi vopsele reflectorizante şi rezistente la ger, căldură, 

soare, umezeală şi agenţii poluanţi corosivi. 

  

În general, marcajul se va realiza făcând apel la elementele naturale existente – pietre, copaci, 

in principal. În zonele deschise fără elemente naturale pe care pot fi plasate marcajele, se vor monta fie 

borne indicatoare, fie stâlpi gravaţi sau pictaţi din piatră sau lemn.  

Pentru fiecare nou traseu marcat se va realiza o fişă a traseului, care va cuprinde următoarele 

informaţii:  

 denumirea traseului 

 lungime 

 timpul de parcurgere estimat 

 punctul final 

 diferenţa de nivel sau gradul de dificultate 

 harta 

 puncte de interes de-a lungul traseului 

 facilităţi existente pe traseu, împreună cu localizarea lor (puncte de belvedere, foişoare, 

puncte de popas etc) 

Recomandăm comunicarea către OMD a tuturor fişelor pentru trasee noi realizate, pentru a 

putea fi integrate pe materialele de promovare, dar mai ales pe cele de orientare (hărţi). 

 

Poziționarea elementelor de marcaj rămâne la latitudinea celor care implementează proiecte de 

marcare de trasee, dar se recomandă să se ţină cont de tipul de semnalizare. De asemenea, în cazul 

traseelor de mai mult de 5 km, se recomandă poziționarea câte unui panou la intrarea și la ieșirea de pe 

traseu, iar pe parcursul acestuia, amplasarea de alte sisteme de informare (marcaje, indicatoare de 

direcţie) să se realizeze la cel puțin 50 m şi cel mult 150 m distanță și, obligatoriu, la răscruce de 
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drumuri/poteci. De-a lungul traseului pot fi montate panouri de interpretare, care să detalieze 

caracteristici specifice ale zonei sau să pună în valoare perspective panoramice și peisaje valoroase 

(prin calități estetice, prin biodiversitate, prin unicitate etc.). Dacă traseul traversează o localitate, 

principiile de amplasare ale elementelor informative trebuie să ia în considerare elementele de 

patrimoniu ale acesteia. De asemenea, pentru orientare și identificarea traseelor în localitate, este 

necesară instalarea cel puțin a unui panou care să prezinte ansamblul intravilan, obiectivele, traseele și 

elemente de reper pentru orientare. Amplasarea acestui panou nu trebuie să obstrucţioneze vederea sau 

accesul spre obiective turistice sau de importanţă comunitară. 

Materialele utilizate trebuie să fie specifice locului care să integreze obiectul de semnalizare 

cu contextul în care este amplasat (ex. lemn, piatră, acoperiș din șiță sau țigle ceramice etc). Este 

recomandată evitarea utilizării unor materiale contrastante cu arhitectura sau mediu natural, precum: 

tabla, metalul, plexiglas, forex, sticla, betonul aparent etc. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie 

acordată o atenție specială integrării în peisaj a obiectului de semnalizare – el trebuie să pună în 

valoare obiectul de semnalizat și nu să-l obtureze sau să-l minimalizeze.  

Dimensiunile depind de volumul de informație, de poziția și de distanța de la care se va citi 

(ex. în cazul șoferilor de autovehicule sau bicicliștilor, regulile de compunere și amplasare sunt diferite 

și sunt reglementate de legislația în domeniu traficului și semnalizării acestuia). 

 

b.3. Panouri de interpretare - vor fi concepute într-o succesiune organizată, astfel încât să se evite 

repetițiile sau nesincronizarea informațiilor prezentate cu realitatea terenului din imediata apropiere. 

Având rolul de a explica la fața locului caracteristicile și valorile speciale care se pot observa in situ, 

panourile trebuie concepute astfel încât să se adreseze la câtor mai multe categorii de vizitatori: copii, 

pentru persoane cu dizabilități motorii sau cu dizabilități de vedere (textul in Braille). 

 

Conținutul panoului grafic cuprinde obligativitatea prezenței logo-lui destinației, ale căror 

specificații pot fi solicitate către OMD. Alte informații ce mai pot fi cuprinse: poziția actuală; repere 

geografice din imediata apropiere, trasee turistice de vizitare, elementele de interes turistic, distanțe și 

timpii de parcurs, condiții de acces - starea drumului, mijloace de trasport permise și interzise, 

interdicții de acces, stații de transport în comun sau centre de închiriere (biciclete, cai, căruțe, caiace, 

bărci etc.), puncte de cazare și masă etc. Se vor evita exprimările ambigue sau cele de tip academic, 

științific. Se vor folosi simboluri internaționale și standarde de semnalizare pentru design, realizare, 

instalare și întreținere. Panourile vor fi realizate pe suprafețe plane, astfel încât textul să fie lizibil 

pentru orice utilizator (în picioare, în scaun cu rotile, în mașină sau pe bicicletă, copii și adulți).  

 

O atenție deosebită trebuie acordată pentru două aspecte:  

1. textul trebuie să fie clar și sa nu creeze confuzie;  

2. panoul trebuie să fie vizibil și lizibil, indiferent de condiții (soare puternic, cer acoperit, 

seară) – aspectului iluminării trebuie luat în calcul; 

 

Recomandarea privind designul și structura panourilor de interpretare utilizate pe suprafața 

destinației Colinele Transilvaniei, se va baza pe propunerea făcută în cadrul Studiului pentru o 

semnalizare unitară din situl Natura 2000 și pe cea luată în considerare pentru informarea de pe 

traseele de biciclete și drumeție. 

 

Pentru o tratare unitară a semnalizării, se recomandă pentru optarea pentru două, maxim trei 

tipuri de panouri, ca material şi proporţii, în cadrul unui traseu, sat sau zonă semnalizată, care să se 

repete ritmic și care astfel, vor deveni repere ușor de identificat. Pentru zone în care traseele sunt mai 

numeroase, pentru fiecare traseu se poate opta la un anumit tip de semnalizare (ex.: panouri pe suport 
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lemn pentru traseu în natura - dispuse pe verticală, în armonie cu verticalitatea copaciilor; panouri cu 

structură minimalistă în cadrul unei așezări, impact minimalist vizual într-un peisaj aglomerat cu 

clădiri, vegetație, drumuri etc.). Pentru a se crea un sistem unitar, dar cu o mare diversitate, este 

important să se păstreze cel puțin unul din caracteristici comune pentru toate instalațiile (fie 

dimensiunea, schema cromatică sau materialul). 

 

În continuare, sunt enumerate cele șase propuneri tehnice pentru panourile de 

informare/interpretare, făcute în cadrul Studiului pentru semnalizare, realizat în situl Natura 2000 

Hârtibaciu – Târnava Mare - Olt, pe care se întinde destinația și care sunt recomandate pentru a fi 

utilizate ca referință pentru proiectele viitoare care presupun instalarea de asemenea panouri. 
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PROPUNEREA 1 - propunere reținută și utilizată pentru panourile instalate pe traseele de drumeție și biciclete din destinație 
 

 

Structura recomandată este din stâlpi de lemn, secțiune cca. 100x100mm, tratat 

pentru exterior (este de preferat păstrarea aspectului și a nuanței naturale prin tratare 

cu ulei de in). Fundația se poate realiza prin simpla încastrare a stâlpilor de lemn în 

pământ (min. 50cm) sau printr-un sistem de prindere a stâlpilor de fundații punctuale, 

proprii de beton, izolate (cub l=300mm) dispuse în pământ, cu elemente metalice 

(ancore, colțari etc.). Se va urmări ca porțiunea de lemn îngropată în pământ să fie 

tratată împotriva umidității. Suprafața superioară a stâlpilor și a ramei este înclinată la 

cca. 20°.  

 

Materialul destinat panoului de expunere va respecta condițiile de rezistență la 

exterior și asigurarea condițiilor optime pentru citire (ex.: suprafață anti-

reflectorizantă).  

 

Dimensiunile, proporțiile și orientarea (landscape sau portret) panoului grafic se 

vor stabili în etapa de proiectare a conținutului, în funcție de grafica adopată și a 

volumului de informație afișat. Lățimea panoului poate varia între 500-1500 mm. 

Structuri care depășesc aceste dimensiuni devin greu de amplasat astfel încât să nu 

obtureze elemente din peisaj și în același timp necesită și un sistem de fundare mai 

solid. Amplasarea panoului pe verticală va ține cont de ergonomia cititului în picioare. 

Pentru afișarea textului și imaginilor, se recomandă poziționarea panoului la o distanță 

care să fie în concordanță cu destinatarii: 

- adulți: între 60-180mm față de nivelul solului (centrul de greutate să se situeze între 

130 si 200 de mm, față de sol) 

- copii și persoane cu dizabilități locomotorii: între 30-120mm față de nivelul solului 

Pe baza unor modele grafice (locale sau din exemplele cunoscute), sunt prezentate 

cinci variante ale acestui tip. 



      

Organizaţia de Management a Destinaţiei Colinele Transilvaniei  Page 31 

 

 

 
 

 

 

  



      

Organizaţia de Management a Destinaţiei Colinele Transilvaniei  Page 32 

 

 

PROPUNEREA 2  

 
 

Structura recomandată este din stâlpi de lemn, secțiune cca. 

100x100mm, tratat pentru exterior (este de preferat păstrarea 

aspectului și a nuanței naturale prin tratare cu ulei de in). 

Stâlpii pot fi recuperați din structuri vechi, demontate sau 

dezasamblate. Fundația se poate realiza prin simpla încastrare 

a stâlpilor de lemn în pământ (min. 50cm) sau printr-un sistem 

de prindere a stâlpilor de fundații punctuale, proprii de beton, 

izolate (cub l=300mm) dispuse în pământ, cu elemente 

metalice (ancore, colțari etc.). Se va urmări ca porțiunea de 

lemn îngropată în pământ să fie tratată împotriva umidității. 

Structura acoperișului este realizată în două ape, cu o 

învelitoare din țiglă tradițională, din lut ars, realizată manual 

(serie nouă sau recuperată). 

 

Materialul destinat panoului de expunere va respecta 

condițiile de rezistență la exterior și asigurarea condițiilor 

optime pentru citire (ex.: suprafață anti-reflectorizantă).  

 

Dimensiunile, proporțiile și orientarea (landscape sau 

portret) panoului grafic se vor stabili în etapa de proiectare a 

conținutului, în funcție de grafica adopată și a volumului de 

informație afișat. Lățimea panoului poate varia între 500-1500 

mm. Structuri care depășesc aceste dimensiuni devin greu de 

amplasat astfel încât să nu obtureze elemente din peisaj și în 

același timp necesită și un sistem de fundare mai solid. 

Amplasarea panoului pe verticală va ține cont de ergonomia 

cititului în picioare. Pentru afișarea textului și imaginilor, se 

recomandă poziționarea panoului la o distanță care să fie în 

concordanță cu destinatarii: 

- adulți: între 60-180mm față de nivelul solului (centrul de 

greutate să se situeze între 130 si 200 de mm, față de sol) 

- copii și persoane cu dizabilități locomotorii: între 30-120mm 

față de nivelul solului 

Tipul acesta de panou se inspiră din modelul porților săsești. O 

altă variantă ar putea prelua și structura de zidărie din piatră și 

cărămidă tencuită, cu poarta de lemn, iar panoul respectiv să 

fie expus pe o poartă de lemn (nouă sau recuperată). 



      

Organizaţia de Management a Destinaţiei Colinele Transilvaniei  Page 33 

 

 

 

 

 
PROPUNEREA 3 

 
 

 

 

 

 

 

Structura recomandată este din stâlpi de lemn, tratat pentru 

exterior (este de preferat păstrarea aspectului și a nuanței naturale 

prin tratare cu ulei de in). Stâlpii pot fi recuperați din structuri 

vechi, demontate sau dezasamblate. Fundația se poate realiza prin 

simpla încastrare a stâlpilor de lemn în pământ (min. 50cm) sau 

printr-un sistem de prindere a stâlpilor de fundații punctuale, 

proprii de beton, izolate (cub l=300mm) dispuse în pământ, cu 

elemente metalice (ancore, colțari etc.). Se va urmări ca porțiunea 

de lemn îngropată în pământ să fie tratată împotriva umidității. 

Structura acoperișului este realizată în două ape, cu o învelitoare 

din șiță/șindrilă de lemn. 

 

Materialul destinat panoului de expunere va respecta condițiile de 

rezistență la exterior și asigurarea condițiilor optime pentru citire 

(ex.: suprafață anti-reflectorizantă).  

 

Dimensiunile, proporțiile și orientarea (landscape sau portret) 

panoului grafic se vor stabili în etapa de proiectare a conținutului, 

în funcție de grafica adopată și a volumului de informație afișat. 

Lățimea panoului poate varia între 500-1500 mm. Structuri care 

depășesc aceste dimensiuni devin greu de amplasat astfel încât să 

nu obtureze elemente din peisaj și în același timp necesită și un 

sistem de fundare mai solid. Amplasarea panoului pe verticală va 

ține cont de ergonomia cititului în picioare. Pentru afișarea textului 

și imaginilor, se recomandă poziționarea panoului la o distanță 

care să fie în concordanță cu destinatarii: 

- adulți: între 60-180mm față de nivelul solului (centrul de greutate 

să se situeze între 130 si 200 de mm, față de sol) 

- copii și persoane cu dizabilități locomotorii: între 30-120mm față 

de nivelul solului 
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PROPUNEREA 4 

 

 

Structura recomandată este din stâlpi de lemn, secțiune cca. 

100x100mm., tratat pentru exterior (este de preferat păstrarea 

aspectului și a nuanței naturale prin tratare cu ulei de in). Stâlpii 

pot fi recuperați din structuri vechi, demontate sau dezasamblate. 

Fundația se poate realiza prin simpla încastrare a stâlpilor de lemn 

în pământ (min. 50cm) sau printr-un sistem de prindere a stâlpilor 

de fundații punctuale, proprii de beton, izolate (cub l=300mm) 

dispuse în pământ, cu elemente metalice (ancore, colțari etc.). Se 

va urmări ca porțiunea de lemn îngropată în pământ să fie tratată 

împotriva umidității. Structura este învelită de o suprafață de 

șiță/șindrilă, prinsă pe o structură reticulară de șipci. Șindrila, în 

special, prin dimensiunile mai mici, este un material foarte flexibil, 

care merită experimentat pe diverse forme, astfel încât panourile în 

sine devin exemple sculpturale în zonă. Panoul este amplasat 

retras, în interiorul structurii cu cca. 10cm, pentru a fi protejat de 

intemperii. Lățimea de cca. 80cm permite realizarea unei 

depozitări în grosimea structurii. 

 

Materialul destinat panoului de expunere va respecta condițiile de 

rezistență la exterior și asigurarea condițiilor optime pentru citire 

(ex.: suprafață anti-reflectorizantă).  

 

Dimensiunile, proporțiile și orientarea (landscape sau portret) 

panoului grafic se vor stabili în etapa de proiectare a conținutului 

și sunt similare celorlalte propuneri. 
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PROPUNEREA 5 

 

 
 

Structura din lemn, stâlpi îmbrăcați cu scândură și acoperiți cu o suprafață unitară, continură din șiță de lemn. Pentru 

dimensiuni mai mici (sub 600mm lățime), structura se poate realiza simplu, dintr-o carcasă de scânduri (grosime 25mm) 

consolidată prin prindere tradițională (coadă de rândunică) sau 

prin elemente metalice (cuie, corniere). Panoul cu informația este amplasat în interiorul structurii, fiind astfel protejat de 

intemperii și de razele directe ale soarelui. Arhitectura ansamblului poate fi replicată în diferite dimensiuni și forme. Se 

recomandă o fundație pe care să se sprijine structura și care poate depăși solul cu cca. 10cm. 

 

Materialul destinat panoului de expunere va respecta condițiile de rezistență la exterior și asigurarea condițiilor optime 

pentru citire (ex.: suprafață anti-reflectorizantă).  

 

Dimensiunile, proporțiile și orientarea (landscape sau portret) panoului grafic se vor stabili în etapa de proiectare a 

conținutului și sunt similare celorlalte propuneri. 
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PROPUNEREA 6 

Panou descriptiv-informativ de tip pupitru; orientare oblică, la nivelul unei mese (cca. 700-900mm față de sol); are avantajul că nu obturează peisajul și permite citirea 

concomitent cu urmărirea elementelor descrise. 

 

Structura Tipul acesta de expunere poate fi realizat din mai multe tipuri de structuri: (1) zidărie de piatră sau cărămidă cu mortar de var și nisip (tradiția locală de zidărie), 

încastrată în pământ min 30cm, bloc monolit sau două ziduri laterale; (2) Structură de lemn: panouri rigide din esențe tari; (3) structură metalică realizată din bare rigide, 

modelate cu înclinația necesară și îmbrăcate cu scânduri/elemente de lemn sau lăsate aparente. 

 

Materialul destinat panoului de expunere va respecta condițiile de rezistență la exterior și asigurarea condițiilor optime pentru citire (ex.: suprafață anti-reflectorizantă).  

 

Dimensiunile, proporțiile și orientarea (landscape sau portret) panoului grafic se vor stabili în etapa de proiectare a conținutului sunt similare celorlalte propuneri 
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c. Semnalizare de direcționare și de orientare/poziționare (indicatoare) indică localizarea anumitor 

obiective (ex.: Moara Hosman 5 km), marchează trasee, identifică zone greu accesibile, inaccesibile sau 

interzise persoanelor cu anumite dizabilități. Se amplasează ritmic (distanță medie de cca 1,5 – 2 km) 

astfel încât să asigure o cât mai bună orientare a vizitatorilor și în special la bifurcarea drumurilor, 

potecilor, traseelor etc.  

 

Ca și regulă generală, se vor folosi simboluri internaționale, iar forma și dimensiunile 

indicatoarelor vor respecta legislația în vigoare, la fel ca și amplasarea – în cazul indicatoarelor amplasate 

pe drumuri cu circulație auto, instalarea unui asemenea tip se semnalizare necesită o aprobare prealabilă 

de la Inspectoratul Poliției Rutiere. Informația trebuie să fie prezentată într-un mod simplu și la obiect, 

astfel încât să poată fi recepționată și din mers.  

  

Același Studiu pentru semnalizare, realizat de către WWF România, în situl Natura 2000 

Hârtibaciu – Târnava Mare - Olt, pe care se întinde destinația, conține o recomandare privind 

indicatoarele, bornele indicatoare, cele de traseu, cele care semnalizează anumite aspecte ale traseului 

(bălți, specii de flori, fluturi etc.) sau cele care arată kilometrajul parcurs. Ele nu depășesc inățimea de 

1metru și se monteză regulat pe parcursul traseului (la maxim1-1,km).  

 
 

 
 

Structură și materiale 

Cele mai simple structuri se pot realiza din lemn rotund, curățat de coajă și tratat pentru exterior, pe care se pot monta 

semne speciale, tot din lemn sau din tablă vopsită sau imprimată. De asemenea, se pot dispune și sub forma unor panouri 

rectangulare, verticale, pe care se montează un panou. Elementele de indicare de pe parcursul traseului, care nu depășesc 

înălțimea de 1 metru pot fi simplu încastrate în pământ, pe o adâncime de minim 50cm; zona expusă în pământ se 

tratează împotriva umezelii (ex. aplicarea unui strat de bitum sau prin carbonizarea stratului superior, o ardere 

superficială). 
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 Un aspect extrem de important este legat de mentenanța 

acestor indicatoare, după instalarea lor. Deși majoritatea nu 

necesită lucrări de întreținere frecvente, este necesară o verificare 

periodică a tuturor semnelor pentru a constata eventualele 

degradări și a le remedia și/sau înlocui. De asemenea, trebuie 

găsite metode inovative care să prevină vandalizarea voită a 

indicatoarelor. Studiu pentru semnalizarea  în situl Natura 2000 

”Hârtibaciu – Târnava Mare – Olt” sugerează o astfel de metodă 

și anume, realizarea unor evaluări în privința sistemului de 

semnalizare, fie prin completarea unor chestionare la centrele de 

informare sau prin dispunerea unor puncte pe traseu unde vizitatorii pot scrie impresiile, nemulțumirile 

sau recomandările lor – vezi imagine.  
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3.2.4 - Fișa 4: Puncte / Centre de informare  

 Pentru crearea unui centru/punct de informare trebuie avute în vedere o serie de aspecte definitorii: 

 Locaţia – se decide după o analiză a fluxului şi a circuitului vizitatorilor 

 Activităţi – pe lângă funcția proprie de informare, un astfel de centru/punct de informare, poate 

avea o tematică anume sau poate reprezenta un centru cultural local (unde se pot organiza expoziții 

sau evenimente tematice) 

 Instrumente – tipul și specificul tehnicilor de interpretare disponibile 

 Integrare în specificul arhitectural local – impact minim 

 Mediul înconjurător – efectele negative trebuie să cât mai mici (economisire de energie, materiale 

utilizate la construcție/amenajare trebuie să fie locale și naturale, utilizarea de forţă de muncă locală 

etc.)  

 Favorizarea implicării unor ”ambasadori” locali – proprietari de pensiuni, persoanele care dețin 

cheia bisericii evanghelice, meșteșugari, producători locali sau alte persoane formatoare de opinie, 

care să aibă veleități de comunicare și prezentare în interacțiunea cu vizitatorii. 

Înființarea de noi centre de informare este recomandat să se facă în construcții deja existente, dar 

dacă acest lucru nu este posibil, ele se pot prezenta sub forma unor construcții, care să respecte arhitectura 

locală, cu amprenta la sol de maxim 50 mp, înălțimea utilă minim 2.7 m, având forme și gabarit total 

variat, realizate în principal din materiale naturale, pe cât posibil. Dotarea interioară se realizează în 

scopul expunerii și promovării informațiilor practice de moment: hărți ale zonei, pliante, vederi, 

suveniruri personalizate sau nu, materiale diverse destinate constientizării publice a vizitatorilor, precum 

și unele de ordin general, cultural, etnografic, istoric, specifice zonei (ex: obiecte artizanale de uz 

vestimentar, casnic, fotografii, materiale informative etc.). Acestea vor fi deservite de un angajat pe o 

perioada de timp redusă, dar zilnică și extinsă în perioadele cu aflux mărit de vizitatori în funcție de 

necesar. Este necesară și amenajarea unor spații cu funcțiuni unic determinate, precum grupurile sanitare. 

Compartimentarea trebuie să includă un număr redus de birouri pentru personalul de deservire 

(maxim cinci încăperi) de dimensiuni reduse, respectând standardele prevăzute de normativele în 

construcții. După caz și nevoile de moment, una până la două dintre acestea pot primi destinația de 

camere de primire pentru voluntari sau cercetători. Obiectivele din această categorie vor fi destinate atât 

informării vizitatorilor cât și educării, putand permite organizarea de prezentări și trainning-uri (de 

dimensiuni reduse) pe teme legate de dezvoltarea și conservarea destinației. De asemenea, pot prelua, în 

mod ocazional, unele funcțiuni administrative
3
  

Un aspect extrem de important este acela că orice centru de informare trebuie să ofere aceeaşi 

introducere de bază în Colinele Transilvaniei, indiferent de amplasare, pentru a transmite un mesaj 

coerent pentru toate tipurile de vizitatori. Cu toate acestea, fiecare centru de informare, poate trata teme 

specifice legate de puctele de actracție și USP-ul local.  

   

 

 

  

                                                      
3
 Sursa: Strategia de vizitare Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării - 2008 
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3.2.5 - Fișa 5: Centre de vizitare 

         Centrul de vizitare se prezintă se diferențiază de un centru de informare prin faptul că reprezintă un 

element de vârf în relația cu publicul vizitator, putând deveni, în timp, el însuși un factor de atracție.  

  

 Pentru crearea unui centru de vizitare trebuie avute în vedere o serie de aspecte definitorii: 

 Locaţia – se decide după o analiză a fluxului şi a circuitului vizitatorilor 

 Funcţiile centrului (ex. educaţie & informare publică, stimulare afaceri pentru localnici, loc de 

întâlnire pentru localnici etc.) 

 Activităţi - teme, expoziţii tematice 

 Instrumente - tehnici de interpretare 

 Integrare - în specificul arhitectural local 

 Mediul înconjurător – efectele negative trebuie să cât mai mici (economisire de energie, materiale 

locale, materiale naturale, utilizarea de forţă de muncă locală etc.)  

 

Din punct de vedere al construcției, se definește ca un spațiu complex ce poate include 

următoarele funcțiuni:  

- sală de conferinte multifuncțională 

- sală de ședințe;  

- birouri (minim două);  

- camere de primire (pentru voluntari și cercetatori);  

- spații sanitare ;  

- anexe;  

- diverse.  

 

 Centrul de vizitare va fi punctul central, un „hub recreaţional”, care va include şi echipamente ca: 

 O parcare pentru maşini şi rulote 

 Toalete publice (cu duşuri, dacă acest lucru este posibil) 

 O parcare pentru biciclete 

 Optional, un centru de închirieri de biciclete, dotat cu instrumente pentru reparaţii uşoare, la 

dispoziţia turiştilor 

 

Din punct de vedere al tematicii, este recomandat ca fiecare centru de vizitare să scoată în 

evidenţă o temă specifică cu un conţinut axat pe USP-ul local. Deşi se doreşte ca accesul la aceste centre 

de vizitare să fie gratuit, această nouă infrastructură turistică ar trebui utilizată pentru a sprijini 

ecoturismul prin favorizarea acelor vizitatori care stau o perioadă mai lungă în destinație, folosesc cazare 

locală şi contribuie la economia locală. Aceasta este o oportunitate rară de a lega obiectivele de 

conservare de cele economice. Prin urmare, o opţiune ar fi permiterea accesului gratuit numai localnicilor 

şi acelor vizitatori care stau peste noapte în destinație. Fiecare centru de vizitare ar trebui să ofere 

informaţii atât despre serviciile turistice disponibile în zona unde se află centrul cât şi din alte zone ale 

destinației. Prin corelarea acestui rol de informare turistică cu regimul de vizitare, destinația poate 

promova o reţea de parteneri de afaceri prin centrele de vizitare. Ar fi recomandat ca fiecare centru să 

poată desface produse locale tradiționale, precum şi alte materiale (spre exemplu hărţi, broşuri, vederi).  

 

 Spaţiile unui centru de vizitare şi ale punctelor de informare trebuie să fie amenajate cu 

echipamente şi materiale, astfel încât să ofere vizitatorilor o experienţă unică, legată de elementele 

definitorii ale destinației Colinele Transilvaniei. Informaţiile oferite trebuie să fie în concordanţă cu 

planurile de informare și interpretare, ajutând OMD în atingerea obiectivelor sale de creştere a nivelului 

de informare şi de conştientizare a localnicilor şi a vizitatorilor despre regiune, cu efecte pe termen lung 
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asupra îmbunătăţirii stării de conservare a biodiversităţii în acest areal. Un centru modern de vizitare 

trebuie să utilizeze cele mai bune practici şi cele mai înalte standarde de interpretare pentru a putea fi un 

element de încurajare a unei explorări mai amănunţite a regiunii. 

Elementele-cheie pe care se vor focaliza mesajele interpretative legate de natură, din cadrul 

centrelor propuse şi a materialelor de conştientizare publică asociate vor fi: 

 siturile Natura 2000 din fiecare zonă şi cum se încadrează ele în mai larga arie protejată 

Hârtibaciu – Târnava Mare – Olt, 

 principalele tipuri de habitate şi importanţa lor ecologică,  

 speciile periclitate şi conservarea lor,  

 activităţi umane care periclitează zona şi rolul pe care-l pot juca vizitatorii în combaterea lor 

 mesaje de sustenabilitate şi conservare a biodiversităţii  

În ceea ce priveşte interpretarea mesajelor legate de cultura locală, ele vor folosi ca elemente-cheie: 

 cadrul istoric şi social – prezentarea trebuie să fie scurtă şi să evite aglomerarea informaţiilor 

transmise cu extrem de multe date şi aspecte tehnice, care pot obosi sau plictisi vizitatorul, 

 îndeletniciri tradiţionale şi elemente din viaţa cotidiană 

 poveşti locale specifice 

 principalele pericole care afectează cultura locală sau comunitatea şi rolul pe care vizitatorul îl 

poate juca în diminuarea lor  

 mesaje de sustenabilitate şi  conservare a valorilor tradiţionale 

 

Focalizarea interpretativă a centrului de vizitare este legată de povestea regiunii bio-geografice, cu 

flora, fauna, geologia ei distinctă, dar şi interacţiunea omului cu istoria naturală şi peisajul. 

Aşa cum am precizat, spaţiul exterior unui centru de vizitare poate să fie şi el utilizat în scopuri 

expoziţionale, pe cât posibil. Astfel, se pot instala panouri cu informaţii şi/sau interpretări. Acestea vor fi 

confecţionate din materiale rezistente la uzură, vor respecta recomandările pentru semnalizarea 

obiectivelor turistice (prezentate în fișa 2 din prezentul plan de interpretare) şi vor furniza informaţii şi 

îndrumări pentru vizitatori în afara orelor de program (de ex. care sunt locurile unde picnic-ul sau 

camparea sunt permise, precum şi regulile ce trebuie respectate). Orice componentă de mobilier utilizată 

de vizitatori – cum ar fi băncile şi indicatoarele - va trebui concepută astfel încât să includă mesaje 

interpretative în legătură cu temele centrului. Tot în exterior, un centru de vizitare poate include spaţii 

verzi, locuri de joacă pentru copii, zone multi-funcţionale, dar şi un spaţiu de tip terasă.  

Partea centrală a centrului de vizitare poate adăposti o hartă a zonei şi poziţionarea ei regională în 

cadrul României. Câteva informaţii turistice locale se pot afla aici, alături de informaţii despre Natura 

2000 şi aria colinară sau despre situaţia din cadrul reţelei celorlalte centre de vizitare ale sitului. În ceea 

ce priveşte spaţiul interior, acesta trebuie să cuprindă cel puţin o încăpere în care sunt prezentate elemente 

specifice ale florei şi faunei locale, în funcţie de amplasamentul centrului de vizitare (acvila ţipătoare 

mică, glimee etc). Pereţii încăperii pot fi acoperiţi integral sau parţial cu reprezentări, care să ofere o 

imagine panoramică a zonei şi să cuprindă interpretări în legătură cu diferitele specii şi habitatele lor 

specifice. Interpretări ale regiunii bio-geografice şi ale biodiversităţii vor fi puternic reprezentate aici. 

Sunt încurajate elemente de transmitere a informaţiei non-formale, cât mai interactive, creative şi 

personalizate. De exemplu, pereţii pot fi acoperiţi cu gravuri reprezentând elemente naturale specifice, dar 

şi personaje relevante din istoria orală a locului (istorice, eroi de legende, săteni, personalităţi etc); acestea 

vor avea asociate înregistrări audio cu povestea lor, accesibile la o apăsare de buton, iar podeaua poate 

avea aplicată o gravură reprezentând o solurile specifice zonei; aici pot fi expuse şi câteva produse 

meşteşugăreşti.  
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3.2.6 - Fișa 6: Interpretare în spații de cazare / alimentație / evenimente etc 

Pentru mulți dintre turiști experiența avută cu localnicii este definitorie când vine vorba de 

impresiile cu care rămân după o călătorie, indiferent de durata vizitei. Acest element reprezintă totodată 

motorul pentru revenirea în destinație și pentru implicarea în conservarea ei. Așadar, interpretarea 

realizată la acest nivel este un element cheie care trebuie abordat atunci când vorbim de o imagine globală 

și integrată a turismului în destinația Colinele Transilvaniei. 

Felul în care turistul percepe experiențele avute, contactul cu localnicii care oferă spații de cazare, 

de luat masa sau orice alt fel de facilitate prin care interacționează direct cu turiștii, dacă sunt pozitive, au 

efecte benefice și pentru micii antreprenori din destinație.  

 

Astfel, avantajele oferirii unei interpretări de calitate de către furnizorii de servicii sunt: 

- Promovarea afacerii prin cea mai veche metodă și cea mai eficientă, cea ”din gură în gură” - o 

dovedește un recent studiu efectuat de Google – cea mai mare parte a turiștilor își aleg destinațiile în 

funcție de recomandările prietenilor și familiei 

- Creșterea, în timp, a numărului de turiști ce le trec pragul 

- Continuitatea afacerii 

- Turiștii petrec mai mult timp în destinație 

- Participă activ la păstrarea specificului destinației și a valorilor locale, prin conștientizarea 

turiștilor asupra importanței locului 

- Câștigă sau își întăresc acea mândrie locală, pierdută în multe cazuri 

 Interpretarea în spațiile de cazare, alimentație și alte facilitități se poate realiza printr-o sumedenie 

de metode, în funcție de creativitatea personală, iar condiția principală este să respecte valorile 

tradiționale locale, elementele de unicitate, precum și recomandările conținute de acest plan de intepretare 

și de cel de promovare. Recomandarea noastră este consultarea OMD la momentul respectiv, pentru a 

obține suport și feedback.  

 Prezenta fișă recomandă câteva tipuri de activități de interpretare, ce pot aduce plus-valoare 

serviciilor operatorilor în turism din destinație.  

 - Facilitarea efectuării de tururi ghidate tematice, cu plecare și întoarcere din unitatea economică 

în cauză – este recomandată utilizarea ghizilor autorizați locali sau dacă acest lucru nu este posibil, 

implicarea unor personaje pitorești ale locului, care să cunoască povești și informații corecte și 

interesante. 

 - Organizarea de demonstrații de meșteșuguri locale, oferirea de spațiu de expunere pentru 

producători locali tradiționali sau alte activități de animație locală care să implice orice formă de artă 

(pictură, dans, teatru), singura condiție fiind implicarea altor localnici și folosirea unor tematici și mesaje 

care să se regăsească în temele principale de interpretare. 

 - Asigurarea unui spațiu de expunere pentru diverse materiale de informare, educative și de 

promovare a destinației, dar și a altor servicii din apropiere. 

 - Calificarea personalului pentru a putea asigura o comunicare plăcută și proactivă cu turiști – de 

cele mai multe ori, prima impresie pe care turiștii și-o formează este bazată pe contactul direct pe care îl 

au u personalul angajat; acesta trebuie să fie bine pregătit, preferabil să vorbească cel puțin o limbă 

străină și să fie informat în legătură cu principalele teme de interpretare, cu specificul local, cu poveștile 

locului și cu tipologia turiștilor. În plus, implicarea personalului în crearea de legături personale cu 

turiștii, acordarea unei importanțe sporite activității lor poate constitui un element motivant în condițiile 

în care elementul pecuniar nu este, în prezent, atât de ridicat în serviciile turistice din destinație. 



      

Organizaţia de Management a Destinaţiei Colinele Transilvaniei  Page 45 

 

 Pe lânga aceste activități, pentru a asigura un minim de coerență interpretării în aceste spații 

informale, OMD va susține operatorii locali implicați în turism prin alcătuirea unui kit pentru 

interpretare, care va conține materiale de informare și/sau promovare legate de destinație, dar și despre 

calendarul de evenimente sau alte facilități disponibile turiștilor: broșuri, ghiduri, pliante. În plus, OMD 

va putea pune la dispoziția operatorilor interesați o galerie de imagini în format tipărit, pentru a decora 

atât colțul de interpretare, ce este recomandat să existe în fiecare astfel de unitate, cât și restul acesteia din 

urmă. 

 În cazul în care se vor realiza materiale proprii de informare și promovare, care utilizează 

elemente interpretative, este importat ca acestea să ofere informații corecte și actuale, indiferent de tipul 

de conținut. Este, de asemenea, de preferat să se utilizeze logo-ul și elementele de identificare ale 

destinației, caz în care, OMD trebuie consultată și asupra conținutului – în acest fel, se asigură păstrarea 

caracterului unitar al promovării în destinație, dar și un control asupra informațiilor transmise turiștilor. 

 

3.3 - Direcții generale de actiuni 

  După analiza elementelor existente și a celor necesare, mai multe direcții strategice se remarcă 

pentru îmbunătățirea activităților de interpretare în destinația Colinele Transilvaniei: 

 

 Planul de acțiuni anual pentru anul 2017 este anexat prezentului plan, actualizarea activităților 

planificate, realizându-se la fiecare sfârșit de an.  

Dezvoltarea 
infrastructurii de 

interpretare 

•Instalarea de noi elemente de infrastructură pentru interpretare (panouri de informare, de interpretare, adăposturi, puncte de 
observație și panoramă, indicatoare, întreținerea lor etc) 

•Dezvoltarea de elemente și instrumente creative și inedite pentru interpretare – de ex: evenimente artistice 

•Implementarea de trasee și poteci tematice 

•Întreținerea traseelor existente 

Conferirea unui 
caracter unitar 

interpretării 

•Implementarea kit-ului pentru interpretare 

•Diseminarea prezentului plan de interpretare și a fișelor practice 

•Organizarea de sesiuni de informare și de Q&A, destinate operatorilor locali, pe diverse teme: conservare, interpretare, protecția 
mediului, utilizarea moderată a resurselor, tehnici de comunicare 

Educarea și 
informarea 

•  Elaborarea unui ghid de  comportament în interiorul destinației și a altor materiale de informare 

•  Organizarea de cursuri practice de perfecționare pentru personalul care lucrează direct cu turiștii pe diverse teme precum:  ghidaj 
local, tehnici de comunicare, limbi străine, istoria și oferta destinației 

•  Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale localnicilor  (ghid , campanie de informare și formare/perfecționare pe teme precum: 
fiscalitate, legislatie, management, cursuri de limbi straine 

•Program de informare și a tinerilor din școli despre valorile locale și moduri inedite de a le pune în valoare, prin interpretare 

Dezvoltarea 
tehnicilor de 
interpretare 

•Dezvoltarea de programe de asistență pentru organizatorii de târguri și evenimente locale 

•Dezvoltarea de programe de schimb de experiență între operatori și/sau localnici 

•Dezvoltarea de programe de susținere a certificării de ghizi locali 

•Dinamizarea interpretării în partea dinaintea sosirii vizitatorilor în destinație - prezența on-line, implementarea unui news letter, 
materiale de promovare 

Monitorizarea 
efectelor 

interpretării 

•Implementarea unui sistem de feedback pentru turiști 

•Aplicarea de instrumente de monitorizare a indicatorilor turistici în destinație 

•Implementarea unor instrumente de evaluare calitativă a activităților de interpretare 
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3.4 - Responsabilitate si coordonare 

În mod normal, responsabilitatea implementării planului de interpretare stă în sarcina Organizaţiei 

de Management a Destinației.  

Cazul Colinelor Transilvaniei este, însă, special, datorită faptului că suprafața pe care se întinde, și 

anume situl Natura 2000 Hârtibaciu – Târnava Mare – Olt, deși e considerată arie protejată, nu 

beneficiază de un statut legal în acest sens, cum se întâmplă în cadrul parcurilor sau rezervațiilor naturale, 

din lipsa unui cadru legal în acest sens. Astfel, în practică, punerea în aplicare a planului de interpretare 

va fi supervizată și coordonată de OMD, urmând ca implementarea efectivă să fie realizată de membrii 

parteneriatului care stă la baza entității, deoarece ariile de competență și de acțiune sunt diferite - acest 

parteneriat este format din sectorul privat, administratorii de arii protejate și reprezentanți ai autorităților 

publice. Asociația Mioritics va fi organizația umbrelă care va utiliza și atrage resursele necesare 

coordonării măsurilor de management a destinației și implicit coordonarea implementării măsurilor din 

acest plan de interpretare. 

Prezentul plan de interpretare, precum și planul de acțiune (care include termene clare și 

responsabili) sunt agreate și asumate de toți membrii parteneriatului. 
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Anexa 1 : Planul de acțiune pe 2017 

 

Activitate Termen Responsabil Observații 

Activități de monitorizare turistică pe 

județul Sibiu 
ongoing 

Asociația Județeană de 

Turism Sibiu (AJTS) 
  

Consiliere operatori și actori din zonă ongoing AJTS  

Actualizare baza de date cu obiective, 

facilități, oferta de servicii, infrastructură 

publică  

ongoing Proiect OMD  

Realizarea unui calendar de evenimente 

agregat pe destinaţie 
mar 2017 Proiect OMD  

Realizarea unui album foto despre 

destinație 
mar.2017 WWF România  

Participare la târguri naţionale de turism 

şi/sau conexe 
mar, apr 2017 Proiect OMD  

Marcare trasee de drumeție și biciclete mar – noi 2017 Proiect OMD 
300 de km în zona de sud a 

destinației 

Înființarea a trei centre de închiriat 

biciclete  
mar – noi 2017 Proiect OMD  

Platforma de promovare online a 

destinațiilor de ecoturism 
apr 2017 

Asociaţia de ecoturism 

din România 
 

Transylvanian Brunch, Flavours and 

Sounds of Transylvania, Cină în natură 
apr-oct 2017 

Asociaţia 

MyTransilvania 
O dată pe lună 

Bike Brunch 
apr-iul, sep-oct 

2017 
Proiect OMD De două ori pe lună 

Realizarea unui ghid ecoturistic al 

destinației 
apr 2017 Proiect OMD   

Realizarea unui kit de interpretare şi 

promovare pentru pensiunile din reţeaua 

ecoturistică 

mai 2017 Proiect OMD  

Realizarea unui centru de evenimente la 

Hosman 
mai 2017 

Asociația Hosman 

Durabil 
 

Dezvoltarea de pachete ecoturistice mai 2017 Proiect OMD  

Realizare website destinație iun 2017  Proiect OMD  

Organizarea de întâlniri ale partenerilor iun, dec 2017 Proiect OMD  

Concurs de biciclete aug 2017 Fundația ADEPT   

Realizarea unei aplicații mobile pentru 

destinaţia de ecoturism Colinele 

Transilvaniei 

aug 2017 WWF România   

Instalarea de panouri de informare la 

intrarea in destinatie  
noi 2017 Proiect OMD   

Participare la târguri de turism 

internaționale 
dec 2017 AJTS   

Crearea unei rețele de ambasadori ai 

destinației 
dec 2017 Proiect OMD   

 


