
 

    
 

 

 

Trasee turistice în Colinele Transilvaniei 

 
 
Grupul de Acțiune Locala Asociația Transilvană Brașov Nord în  parteneriat cu Asociația Grupul de Acțiune 
Locală Dealurile Târnavelor, Asociația Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului și Asociația Grupul de 

Acțiune Locală Microregiunea Hârtibaciu implementează în perioada 27 aprilie 2021- 27 decembrie 
2022, proiectul ”Trasee turistice în Colinele Transilvaniei”, finanțat prin Măsura 19 – LEADER, 
Submăsura 19.3 B, Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.  
 
Obiectivele proiectului vizează creșterea capacității teritoriale de amenajare și întreținere a traseelor 
turistice din destinația ecoturistică Colinele Transilvaniei și promovarea traseelor prin intermediul unor 
pachete de materiale comune. 
 
Principalele rezultate ale proiectului constau în: 

- Cartografierea și marcarea a peste 120 de km de trasee turistice – peste 30 km  în fiecare GAL 
partener; 

- Formarea și instruirea a 4 echipe de voluntari pentru  intervenția și mentenanța  traseelor 
turistice realizate în cadrul proiectului; 

- Dotarea celor 4 echipe de voluntari cu cate un UTV cu accesorii și remorcă, câte 5 biciclete 
electrice și câte un set de unelte si echipamente necesare pentru marcarea și mentenanța 
traseelor turistice; 

- Un pachet de materiale de promovare: 
 Broșură în limba română https://galatbn.ro/uploads/user_upload/brosura_RO_BT.pdf,  
 Broșură în limba engleză https://galatbn.ro/uploads/user_upload/brosura_EN_BT.pdf, 
 Broșură în limba germană https://galatbn.ro/uploads/user_upload/brosura_DE_BT.pdf,  
 O hartă a traseelor turistice din Coline în limba română 

https://galatbn.ro/uploads/user_upload/harta-A3-trasee-ro.pdf, 
 O hartă a traseelor turistice din Coline în limba engleză 

https://galatbn.ro/uploads/user_upload/harta-A3-trasee-en.pdf 
 O hartă a traseelor turistice din Coline în limba germană 

https://galatbn.ro/uploads/user_upload/harta-A3-trasee-de.pdf 
 15 modele de vederi cu localitățile şi obiectivele de interes turistic din fiecare GAL 

https://galatbn.ro/uploads/user_upload/vederi-gal-ATBN-c17.pdf, 
https://galatbn.ro/uploads/user_upload/vederi-gal-DT-c17.pdf, 
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https://galatbn.ro/uploads/user_upload/vederi-gal-MH-c17.pdf, 
https://galatbn.ro/uploads/user_upload/vederi-gal-PM-c17.pdf)  

 Pachetul de materiale a fost editat: pentru GAL Asociația Transilvană Brașov Nord – un 
număr de 5.000 de exemplare, din care: 2.000 în limba română, 2.000 în limba engleză, 
1.000 în limba germană și 5.000 de hărți; GAL Podișul Mediașului – un număr de 1.000 de 
broșuri în limba română, 1.000 în limba engleză, 1.000 în limba germană, corelativ 3.000 
hărți; GAL Dealurile Târnavelor – un număr de 1.000 broșuri în limba română, 1.000 în limba 
engleză, 500 în limba germană, corelativ 2.500 de hărți și GAL Microregiunea Hârtibaciu – 
un număr de 1.000 de bucăți în limba română, 1.000 în limba engleză, 1.000 în limba 
germană, corelativ 3.000 de hărți. Aceste pachete au conținut și 5.000  de vederi pentru  
GAL Asociația Transilvană Brașov Nord, 2.500 vederi pentru GAL  Dealurile Târnavelor, 
3.000 de vederi pentru GAL Podișul Mediașului si 3.000 de vederi pentru  GAL 
Microregiunea Hârtibaciu; 

- Participarea la Târgul Internațional de turism Warsaw International Travel Show, unde au 
participat cele 4 GAL-uri partenere, în cadrul standului României; 

- Un serial cu 4 filmulețe de promovare a traseelor, a oamenilor și poveștilor de pe trasee; 
 https://www.youtube.com/watch?v=qu6M0df6CnU&t=8s&ab_channel=GALAsocia%C

8%9BiaTransilvan%C4%83Bra%C8%99ovNord 
 https://www.youtube.com/watch?v=hybafbjBjIo&t=1s&ab_channel=GALAsocia%C8%

9BiaTransilvan%C4%83Bra%C8%99ovNord 
 https://www.youtube.com/watch?v=lH5q6f2Q-

Y4&ab_channel=GALAsocia%C8%9BiaTransilvan%C4%83Bra%C8%99ovNord 
 https://www.youtube.com/watch?v=tK-

EhCbFh6k&ab_channel=GALAsocia%C8%9BiaTransilvan%C4%83Bra%C8%99ovNord 
- 4 evenimente de promovare organizate în cele 4 GAL-uri partenere; 

 https://mytex.ro/turism/lansare-trasee-turistice-de-drumetie-si-bicicleta-in-zona-
rupea/  

 https://www.hitfm.ro/stiri-brasov/trasee-turistice-de-drumetie-si-bicicleta-
inaugurate-in-zona-rupea/19/12/2022/  

 http://www.romaniapozitiva.ro/coltul-verde/eveniment-de-lansare-trasee-turistice-
in-colinele-transilvaniei-vanatoare-de-comori-naturale-descoperapadurea-lansare-
trasee-turistice/ 

 https://mediaslive.ro/2022/11/eveniment-de-lansare-trasee-turistice-in-colinele-
transilvaniei-agnita-30-noiembrie/ 

 https://www.mesageruldesibiu.ro/zona-hoghilag-prod-vanatoare-de-comori-in-
colinele-transilvaniei/ 

 
 

 

https://galatbn.ro/uploads/user_upload/vederi-gal-MH-c17.pdf
https://galatbn.ro/uploads/user_upload/vederi-gal-PM-c17.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qu6M0df6CnU&t=8s&ab_channel=GALAsocia%C8%9BiaTransilvan%C4%83Bra%C8%99ovNord
https://www.youtube.com/watch?v=qu6M0df6CnU&t=8s&ab_channel=GALAsocia%C8%9BiaTransilvan%C4%83Bra%C8%99ovNord
https://www.youtube.com/watch?v=hybafbjBjIo&t=1s&ab_channel=GALAsocia%C8%9BiaTransilvan%C4%83Bra%C8%99ovNord
https://www.youtube.com/watch?v=hybafbjBjIo&t=1s&ab_channel=GALAsocia%C8%9BiaTransilvan%C4%83Bra%C8%99ovNord
https://www.youtube.com/watch?v=lH5q6f2Q-Y4&ab_channel=GALAsocia%C8%9BiaTransilvan%C4%83Bra%C8%99ovNord
https://www.youtube.com/watch?v=lH5q6f2Q-Y4&ab_channel=GALAsocia%C8%9BiaTransilvan%C4%83Bra%C8%99ovNord
https://www.youtube.com/watch?v=tK-EhCbFh6k&ab_channel=GALAsocia%C8%9BiaTransilvan%C4%83Bra%C8%99ovNord
https://www.youtube.com/watch?v=tK-EhCbFh6k&ab_channel=GALAsocia%C8%9BiaTransilvan%C4%83Bra%C8%99ovNord
https://mytex.ro/turism/lansare-trasee-turistice-de-drumetie-si-bicicleta-in-zona-rupea/
https://mytex.ro/turism/lansare-trasee-turistice-de-drumetie-si-bicicleta-in-zona-rupea/
https://www.hitfm.ro/stiri-brasov/trasee-turistice-de-drumetie-si-bicicleta-inaugurate-in-zona-rupea/19/12/2022/
https://www.hitfm.ro/stiri-brasov/trasee-turistice-de-drumetie-si-bicicleta-inaugurate-in-zona-rupea/19/12/2022/
http://www.romaniapozitiva.ro/coltul-verde/eveniment-de-lansare-trasee-turistice-in-colinele-transilvaniei-vanatoare-de-comori-naturale-descoperapadurea-lansare-trasee-turistice/
http://www.romaniapozitiva.ro/coltul-verde/eveniment-de-lansare-trasee-turistice-in-colinele-transilvaniei-vanatoare-de-comori-naturale-descoperapadurea-lansare-trasee-turistice/
http://www.romaniapozitiva.ro/coltul-verde/eveniment-de-lansare-trasee-turistice-in-colinele-transilvaniei-vanatoare-de-comori-naturale-descoperapadurea-lansare-trasee-turistice/
https://mediaslive.ro/2022/11/eveniment-de-lansare-trasee-turistice-in-colinele-transilvaniei-agnita-30-noiembrie/
https://mediaslive.ro/2022/11/eveniment-de-lansare-trasee-turistice-in-colinele-transilvaniei-agnita-30-noiembrie/
https://www.mesageruldesibiu.ro/zona-hoghilag-prod-vanatoare-de-comori-in-colinele-transilvaniei/
https://www.mesageruldesibiu.ro/zona-hoghilag-prod-vanatoare-de-comori-in-colinele-transilvaniei/


 

    
 

 

Fotografii de la activitățile proiectului: 
 

 
 
 

Informații suplimentare privind proiectul de cooperare se pot obţine la următoarele date de contact:  

 

GAL Asociația Transilvană Brașov Nord 
Loc. Rupea, str. Str. Republicii nr. 124 
Telefon: 0784/298864; 0784/298863 
E-mail: contact@galatbn.ro  

GAL  Dealurile Târnavelor  
Loc. Saschiz, str. Principală nr. 159, jud. Mureş 
Telefon: 0265.711.718 
Email: office@tarnava-mare.ro 
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GAL Podișul Mediașului 
Loc. Ațel, str. -, nr. 76, jud. Sibiu 
Telefon: 0741.084.630 
Email: galpodisulmediasului@galpm.ro  
http://www.galpm.ro/  

http://www.tarnava-mare.ro/     
 

 
GAL Microregiunea Hârtibaciu 
Sat Hosman, comuna Nocrich, str.-, nr.234, jud. Sibiu 
Telefon: 0269.510.030,  
Email: office@gal-mh.eu  
https://gal-mh.eu/index.html  
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