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INTRODUCERE

Turismul este una dintre cele mai mari industrii din lume, multe regiuni sau ţări din
Europa de Est beneficiind considerabil de pe urma acestuia. În România turismul, însă,
s-a dezvoltat mai puțin și mai încet decât în alte ţări est europene.
De ce este nevoie de o strategie de turism pentru zona Târnava‐Mare?
Nu toate tipurile de turism sunt la fel şi nu toate tipurile de turism aduc beneficii comunităţilor în egală măsură. Tipurile de turism, care aduc cele mai mari beneficii economice pentru localnici, se bazează pe excelente reţele de comunicare, operatori de
turism locali, ghizi, lanţuri de furnizori locali (pentru produse alimentare, pentru serviciile de cazare locale etc.) şi, nu în ultimul rând, pe calitate şi diversitate, menite să
atragă o gamă largă de turişti independenţi din străinătate, dar şi vizitatori din ţară, pe
tot parcursul anului.
Nivelul relativ încet de dezvoltare a turismului din România, în general, şi din zona
Târnava-Mare, în particular, indică faptul că încă nu există organizaţii de turism suficiente, care fac ca o zonă să fie atractivă pentru turişti şi profitabilă pentru comunitate.
În ultimul timp, numărul celor care vizitează zona este în creştere, vizitatorii fiind
atraşi de patrimoniul architectural, de diversitatea culturală a locurilor şi oamenilor, de
mediul natural unic sau de proximitatea față de centre culturale şi economice cum ar fi
Braşov, Sighişoara şi Sibiu. Există suficiente oportunităţi pentru a face din turism o activitate de bază în economia locală. Cu toate acestea, chiar şi în această fază de început
din dezvoltarea turismului, există şi multe riscuri.
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Acest Plan de Acţiuni, axat pe zona Târnava-Mare, a fost conceput de Fundaţia ADEPT
Transilavina, care cunoaşte importanţa rolului pe care turismul îl poate avea în economia locală şi cum poate contribui acesta la prosperitatea regiunii. Suntem conştienţi,
totodată de faptul că o dezvoltare prea rapidă, apariţia unui tip de turism de calitate
scăzută, dezvoltarea turismului condus de operatori din străinătate sau din afara regiunii, poate reduce pe termen lung beneficiile economice obţinute la nivel local.
Am realizat acest plan de acţiuni pentru a dezvolta un sector turistic viabil şi durabil,
pentru a susține celelalte activităţi rurale din zonă, ținând cont de strategiile și liniile
directoare de dezvoltare ale Grupului de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor, care
acționează în teritoriu, stabilite în urma consultărilor cu actori locali, parteneri privați și
publici, și din nevoia unei viziuni comune si corelate.
Realizarea de parteneriate între comune
Este important ca locuitorii zonei să recunoască faptul că nu vor putea atinge potenţialul
de dezvoltare turistică dorit, dacă fiecare din cele 27 de sate are o abordare diferită
privind dezvoltarea turismului.
Pentru turişti, atracţiile majore ale zonei includ: arhitectura unică (mai ales cele patru
biserici incluse pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO), patrimoniul cultural unic şi
mediul natural de înaltă calitate. Importanţa acestor atribute este dată şi de desemnarea zonei Târnava Mare în ansamblu (incluzând 27 de sate mici, 85.000 de hectare şi
aproximativ 23.000 de locuitori) ca Sit Natura 2000.
Turiştii, mai ales turiştii din străinătate, nu percep zona Târnava Mare ca pe un mozaic
de sate mici, fiecare sat reprezentând o singură destinaţie turistică pe care ar dori să o
viziteze. Dimpotrivă, turiştii o văd ca pe o gamă diversă de atracţii turistice legate între
ele în ansamblul zonei Târnava Mare. Astfel, în percepţia acestora, zona Târnava Mare
cuprinde o singură destinaţie oferind posibilitatea, spre exemplu, de a vizita patru
biserici fortificate unice din lista Patrimoniului Mondial UNESCO, sau de a vizita multe
din satele tradiţionale pentru a vedea metodele agricole tradiţionale. Prin urmare,
turiştii percep regiunea Târnava Mare ca pe o singură destinaţie în cadrul căreia pot
vizita mai multe locuri.
De aceea, în acțiunile de promovare, este important să ţinem cont de valoarea ca întreg
a satelelor din zonă şi să menţinem această viziune ca o singură destinaţie cu atracţii
turistice recunoscute global de turişti.
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Caracteristici de importanţă globală ale zonei Târnava Mare:
• Rețeaua Natura 2000 este instrumentul principal al Uniunii Europene pentru conservarea naturii, o rețea de situri desemnate pe teritoriul UE, în care specii de
plante și animale vulnerabile și habitate importante trebuie protejate. Târnava
Mare a fost desemnată zonă protejată de tip Natura 2000 de Ministerul Mediului
din România încă din 2007.
• Lista Patrimoniului Mondial UNESCO include aproximativ 850 de de situri care fac
parte, la nivel global, din patrimoniul natural şi cultural, pe care Comitetul Naţiunilor
Unite pentru Patrimoniul Mondial le consideră a fi de o valoare universală
excepţională. Bisericile fortificate şi peisajul cultural unic, care demonstrează specificitatea sistemului de folosire a terenurilor agricole, modelul de aşezare şi organizare a gospodăriilor agricole în satele din Transilvania (Biertan, Dârjiu, Câlnic,
Moşna, Prejmer, Saschiz, Valea Viilor şi Viscri) sunt incluse pe listă. Oraşul Sighişoara
este, de asemenea, un sit de Patrimoniu Mondial UNESCO şi reprezintă o poartă de
acces majoră spre zona Târnava Mare.

Care sunt beneficiile unui plan de acţiune?
Implementate corect, ideile punctate cuprinse în Planul de Acţiuni:
• vor încuraja turiștii să stea mai mult timp în zonă și să contribuie mai mult la economia locală, crescând astfel nivelul de bunăstare a localnicilor;
• vor oferi noi oportunități pentru produse și servicii turistice;
• vor oferi agenților economici din turism acces permanent la instruire, marketing,
promovare și alte instrumente de management, de care au nevoie pentru a face din
întreprinderea lor una de succes;
• vor garanta menținerea calității experienței turistice la un standard înalt în întreaga
regiune;
•

vor garanta că mediul, cultural și cel patrimonial, care atrag turiștii în zonă, sunt
bine întreținute;

•

vor conduce la parteneriate eficiente între cele opt comunități, care alcătuiesc
regiunea Târnava Mare, pentru a crea o identitate clară, ca destinație pentru turism
rural/de patrimoniu, precum și la alte parteneriate naționale și internaționale

TARNAVA MARE

Cine este responsabil pentru implementarea strategiei?
Deși realizată de Fundaţia ADEPT Transilvania, aceasta nu va fi singura responsabilă
pentru implementarea planului de acţiune. Cele mai multe din acţiunile, prezentate în
cele ce urmează, vor fi implementate prin contribuţia membrilor comunităţii şi tuturor
partenerilor implicați.
POSIBILE RESPONSABILITĂŢI ÎN CELE OPT COMUNE ŞI IMPLEMENTAREA LOR DE CĂTRE
UN FORUM REGIONAL DE TURISM

Domeniu

Sub-domeniu

Crearea unui
Grup de
Acțiune Locală
Dezvoltarea
unei strategii
regionale
pentru turism

Sarcini
Realizat

Desemnarea
unui organism
responsabil cu
supravegherea
implementării
strategiei

Stabilirea unui rol de coordonare/asistenţă
pentru a coordona acţiunile
fiecărei comune
Consolidarea mărcii regionale “Târnava Mare”.

Dezvoltarea
unei mărci
Marketing şi
promovare

Dezvoltarea şi stabilirea criteriilor pentru
folosirea mărcillor de calitate, regională şi
locală
Dezvoltarea şi distribuirea materialelor pentru
promovarea mărcilor
Realizarea unui website al zonei şi identificarea
unor modalităţi de rezervare online.
www.discovertarnavamare.ro

Crearea de
materiale de
promovare

Stabilirea legăturii cu asociații și tour-operatori
pentru promovare internă şi externă
Stabilirea legăturii cu ANT pentru strategia
naţională, promovare internă şi externă
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Conceperea şi realizarea unor materiale de
promovare pentru comune
Actualizarea materialelor de promovare
Distribuirea materialelor de promovare în afara
zonei
Apariţia şi continuitatea pe website-ul ANT şi în
materialele de promovare
Participarea la târguri de turism şi alte
evenimente
Prezenţa în aeroporturile mari regionale şi în
alte locuri de interes public
Marketing și
promovare

Organizarea şi managementul excursiilor de
familiarizare pentru presă şi alţi reprezentanţi
din turism (spre exemplu agenţi de turism)
Organizarea unor campanii publicitare
şi articole de presă în presa naţională şi
internaţională
Dezvoltarea, managementul şi coordonarea
reţelei de Centre de Informare Turistică
Crearea unui standard pentru indicatoarele şi
panourile turistice
Amplasarea şi managementul indicatoarelor şi
panourilor turistice

Interpretare
turistică

Interpretare
turistică

Comandarea şi managementul cărţilor şi
hărţilor despre regiune, inclusiv actualizarea
unor materiale existente precum harta turistică
la scara 1:50.000 tipărită în iulie 2007, ghiduri
turistice cu trasee pentru drumeţii, observare
de păsări şi fluturi
Organizarea / managementul cursurilor pentru
ghizi locali
Autorizarea ghizilor locali
Stabilirea unei legături cu comisia Siturilor de
Patrimoniu Mondial (World Heritage Sites)
pentru interpretare turistică
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Cursuri de
pregătire

Stabilirea programei standard pentru cursuri
specializate (de exemplu, managementul
destinaţiei, marketing sau promovare)
Managementul acreditării cursurilor de
pregătire
Aprobarea unui standard comun de calitate
pentru întreaga zonă Târnava Mare

Managementul
calităţii

Standarde de
calitate

Efectuarea de vizite de evaluare a calităţii şi
activităţi esenţiale de certificare
Pregătirea / evaluarea calităţii angajaţilor
Integrarea standardului de calitate în toate
activităţile de pregătire din regiune

Indentificarea
unei modalităţi
de rezervare
pentru turişti

Identificarea unei modalităţi de rezervare
pentru cazare şi pentru atracţiile turistice din
regiune
Identificarea posibilităţii de înlocuire a
sistemului manual de rezervări cu unul
electronic
Identificarea oportunităţilor/sprijin financiar
pentru dezvoltarea zonei (de exemplu trasee cu
biserici istorice, trasee pentru drumeţii, trasee
gastronomice, trasee de ciclism)

Dezvoltarea de
produse
Suport pentru
dezvoltarea de
noi produse

Stabilirea unei legături cu bănci şi alte instituţii
pentru sprijinirea investiţiilor responsabile în
infrastructura din turism, în regiune
Comunicarea cu guvernul central / agenţii
regionale, care au ca responsabilităţi
modernizarea drumurilor, telecomunicaţiilor,
sistemului de aducţiune a apei şi altor tipuri de
infrastructură, pentru a le îmbunătăţi într-un
mod potrivit caracterului regiunii şi pentru a
menţine integritatea acesteia ca destinaţie
turistică
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Dezvoltarea design-ului şi altor linii directoare
pentru transformarea locuinţelor în pensiuni
turistice
Colaborarea cu guvernul şi alți parteneri pentru
a preveni o dezvoltare nepotrivită pentru
activitatea turistică din regiune
Conceperea
unei viziuni
pentru
dezvoltarea
turismului
Dezvoltarea de
strategii
Dezvoltarea de
strategii

Dezvoltarea unei viziuni comune şi coerente
între cele opt comune privind tipul, scara şi
natura dezvoltării turismului
Transpunerea acestei viziuni într-o singură
strategie de turism, care oferă un cadru în care
fiecare comună se poate dezvolta
Dezvoltarea unei strategii cadru (bazată pe
acest exemplu) pentru mai multe strategii
care pot fi dezvoltate şi implementate la
nivel de comună, însoţită de pregătire privind
implementarea acestora
Revizuirea, cel puţin anual, a progresului în
implementarea acestei strategii şi a strategiilor
de turism ale comunelor
Dezvoltarea unui cadru comun de colectare şi
analiză a datelor despre numărul de vizitatori
/ caracteristicile atracţiilor turistice şi cazare în
cele opt comune

Cercetare şi
dezvoltare

Implementarea
de strategii

Publicarea datelor despre progresul în
dezvoltarea turismului şi priorităţile în funcţie
de care viitoarele decizii de investiţie pot fi
controlate
Efectuarea unor studii ale vizitatorilor, în
funcţie de cerinţe
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O acţiune prioritară ar fi desemnarea unui responsabil în cadrul fiecărei primării, care
să supravegheze implementarea acestui Plan de Acţiuni, să coordoneze acţiunile Centrului de Informare Turistică şi ale altor organizaţii, care se ocupă cu implementarea
turismului şi să lucreze în parteneriat cu alte comune pentru dezvoltarea unei industrii
turistice coerente.

Ce realizări va aduce această strategie bazată pe un plan de acțiuni?
Până în prezent, dezvoltarea turismului în zonă a fost înceată şi beneficiile economice
limitate, deși s-a înregistrat totuşi o creştere constantă a numărului de vizitatori, dar
majoritatea vizitatorilor vin pentru o perioadă scurtă de timp (atât cât să fotografieze
bisericile) şi cheltuie foarte puţin sau deloc pe plan local, astfel că aproape nu se poate
vorbi de beneficii economice directe pentru comunitate.
Există un potenţial ridicat pentru dezvoltarea turismului în zonă şi mulţi aşteaptă să
obţină beneficii economice. Se pot obţine beneficii economice din turism, dacă este
lăsat să se dezvolte de la sine, fără management din exterior. Dar o astfel de abordare
neplanificată poate avea multe riscuri şi nu va permite turismului să atingă adevăratul
său potenţial în regiune. Printre riscurile dezvoltării neplanificate a turismului se află:
•

Împiedicarea schimbării fluxului actual de vizitatori, flux care presupune tururi cu
ghid de o oră sau mai puțin și turiști care petrec timp sau cheltuie bani în afara Centrului de Informare Turistică sau a bisericilor înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial
UNESCO, conducând la: o creştere foarte mică a sumelor cheltuite de vizitatori;
o creştere a gradului de uzură a resursei de patrimoniu; o creştere a traficului pe
şosele; competiţie crescută pentru turişti din partea unor oraşe şi sate mai bine
organizate.

• Imposibilitatea de a transforma vizitele de o zi în vizite de durată (deoarece turiștii
nu percep existența unui set divers de activități coordonate), conducând la un
declin al tipurilor de cazare disponibilă şi al oportunităţilor de servire a mesei.
• O creștere a numărului de întreprinzători, care doresc să atragă un număr static de
turiști, subminând astfel succesul economic al agenților economici existenți și al
celor viitori.
•

Neputința de a controla calitatea experienței turistice, conducând la un declin al
calității experienței turistice existente și al numărului de vizitatori pe termen lung.

• Incapacitatea de a atrage noi turiști prin intermediul promovării în cadrul târgurilor
internaționale de turism.
•

Neputința de a deveni competitivi față de alte destinații turistice și de patrimoniu
de pe piața internațională.
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Prin identificarea riscurilor asociate cu o dezvoltare neplanificată a turismului şi prezentarea adevăratelor oportunităţi pentru colaborări, Planul de Acţiuni pentru Turism îi va
ajuta pe cei interesaţi să ia decizii înţelepte cu privire la viitorul turismului şi să adopte
o abordare integrată privind fondurile pentru dezvoltarea acestei industrii. Planul îi va
ajuta de asemenea şi pe locuitorii zonei să colaboreze într-un mod structurat, pentru a
dezvolta un tip de turism care este benefic reciproc şi care se bazează pe punctele forte
ale celor opt comune.
Cum trebuie folosit acest document?
Acest document oferă o descriere a acțiunilor propuse de Fundația ADEPT Transilvania,
o explicaţie privind necesitatea realizării lor şi o listă de acţiuni de implementat.
Majoritatea sarcinilor din Planul de Acţiuni pot fi realizate rapid, dar unele încă necesită
resurse şi diverse organizaţii vor fi însărcinate cu identificarea fondurilor necesare pentru realizarea lor.

Ne propunem ca implementarea eficientă a acestui plan de acţiuni să conducă la:
• O creștere a numărului de turiști străini, care au auzit lucruri bune despre România
și care asociază imagini pozitive cu marca Târnava Mare /Satele Săsești;
• O creștere a numărului de vizitatori în Sighișoara, Sibiu și alte centre regionale, care
au auzit de zonă şi care îşi doresc să o viziteze în viitor;
• O creștere a numărului de vizitatori care vin din Sighișoara și din alte centre în excursii de o zi în sate, şi creşterea duratei medii de şedere şi a sumelor de bani cheltuite pe plan local;
• O creștere a numărului de vizitatori care stau în comune mai mult de o noapte.
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ANALIZA SWOT A ZONEI
Puncte forte

Puncte slabe

• Sit de Patrimoniu Mondial UNESCO
• Traseu pentru biciclete
• Cultură bogată
• Arhitectură
• Istorie
• Gastronomie – produse locale
• Mediu rural şi agricultură nealterate
• Sit Natura 2000 pentru biodiversitate
• Ospitalitate şi căldură
• Preţuri
• Peisaje medievale
• Stilul de viaţă
• Acces auto
• Poziţionare bună datorită activității
Fundației ADEPT Transilvania
• Poziţionare bună datorită asocierii cu
organizația Slow Food
• Implicarea autorităţilor locale
• Personalităţi locale
• Centru de Informare Turistică din
comună
• Apropierea de Sibiu şi de Sighişoara
(sit de patrimoniu mondial UNESCO)

• Distanţă şi timp până la oraşele mai
apropiate / reţeaua de transport
• Legături proaste cu alte mijloace de
transport
• Distanţa de la şi până la aeroport
• Lipsa apei curente și a canalizării
• Migrarea tinerilor spre zonele urbane
• Oportunităţi economice limitate
• Lipsa accesului de capital pentru
investiţii în proiecte de turism
• Interes limitat pentru turism din partea
localnicilor şi o înţelegere limitată a
turismului
• Nivel limitat de pregătire existent /
număr limitat de persoane cu calificări
adecvate în turism
• Lipsa înţelegerii şi importanţei
implementării regulamentelor UNESCO
• Lipsa informaţiilor despre operatorii şi
prestatorii de servicii din turism

Oportunităţi

Ameninţări

• Uşurinţa de a călători în UE
• Oportunităţi de finanţare prin programul LEADER
• Conştientizare crescută asupra
regiunii prin mass media şi alte
mijloace
• Apropierea de Sibiu, Brașov, Târgu‐
Mureș
• Inaugurarea zborurilor ieftine din
Sibiu şi Târgu Mureş
• Apropierea de Sighişoara
• Festivaluri şi evenimente locale
• Revigorarea artelor şi meşteşugurilor
locale

• Starea precară şi stricăciunile aduse
siturilor de patrimoniu mondial, caselor,
dar şi altor monumente din zonă
• Pierderea identităţii / culturii /
arhitecturii locale
• Stricăciunile aduse mediului natural
(prin turism sau alte industrii)
• Creşterea preţurilor în domeniul
imobiliar şi deci imposibilitatea
localnicilor de a‐şi permite să locuiască
în sat
• Industrializarea
• Comercializarea şi dezvoltarea
turismului de tip “parc tematic” (parc de
distracţii)
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Marketing şi promovare
Activităţile de marketing şi promovare, care reflectă calităţile regiunii Târnava Mare, în
general, vor juca un rol esenţial în conştientizarea turiştilor, care sunt în număr din ce
în ce mai mare şi care sunt interesaţi de România, de patrimoniul cultural, arhitectural
şi rural. Promovarea trebuie nu doar să ofere o imagine reală a produsului turistic, dar
şi să respecte aspectele culturale mai delicate care ar putea să apară.
Deşi am fi tentaţi să îndreptăm promovarea spre turiştii străini, pentru a‐i determina
să stea în zonă, ei având probabil cea mai mare putere de cumpărare, trebuie să ţinem
cont de faptul că orice campanie internaţională de marketing necesită un nivel considerabil de finanţare şi va necesita un nivel considerabil de investiţii în infrastructura
turistică. Pe termen scurt (în timp ce atât de multe aspecte ale produsului turistic sunt
în curs de dezvoltare), un astfel de marketing este puţin probabil că va da rezultate.
Principalul obiectiv pe termen scurt trebuie să fie axarea pe resurse acolo unde ele au
probabil cel mai mare impact şi aduc cele mai multe beneficii (prin creşterea duratei
de şedere şi a nivelului de cheltuieli ale vizitatorilor de o zi din oraşele din împrejurimi,
comunele învecinate, saşi care se reîntorc în țară şi alţii.
Unele acţiuni în acest sens au început deja, spre exemplu:
• Dezvoltarea mărcii Târnava Mare
• Realizarea unei rețele de trasee de biciclete
• Crearea unui catalog de furnizori de produse și servicii bazat pe producătorii și furnizorii identificați de Fundația ADEPT Transilvania și de Grupul de Acțiune Locală;
• Publicarea de hărţi care care încurajează turiştii să exploreze zona;
• Realizarea unor panouri de interpretare turistică și indicatoare rutiere pentru semnalizarea facilităților și atracțiilor turistice;
• Organizarea de tururi în zonă, pentru jurnaliști de la publicații țintă.
Obiectivele noastre pe parcursul următorilor cinci ani sunt:
1. Dezvoltarea rețelei existente de trasee de biciclete și promovarea ei;
2. Înființarea unei asociații de turism;
3. Creşterea numărului de vizitatori care explorează satele;
4. Creşterea numărului de prestatori şi deţinători de servicii locali;
5. Colectarea de informaţii utile despre vizitatori, care să conducă la un marketing
ţintit şi la elaborarea de materiale de promovare, pentru a-i încuraja pe turişti să
revină în locurile vizitate sau să le recomande prietenilor şi rudelor.
6. Creşterea duratei de şedere şi a nivelului de cheltuieli ale vizitatorilor existenţi, în
special turişti din România, dar şi saşi care vin în vizită sau străini care fac excursii de
o zi în zonă;
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1. Dezvoltarea rețelei de cicloturism
În anul 2011, Fundația ADEPT Transilvania a construit primul traseu de biciclete din
țară, între satele Criț și Meșendorf, cu o lungime de 7 km. Acest traseu pilot s-a dovedit
a fi unul de succes, fiind parcurs de peste 3.000 de pasionați de bicicleta în decursul
unui an.

Datorită rezultatelor încurajatoare și a reacției pozitive din partea comunității locale
și a turiștilor, în primăvara anului 2013 am decis să continuăm acest proiect de succes
și, prin intermediul proiectului “Infrastructura verde în Situl Natura2000 SighișoaraTârnava Mare - Descoperă Târnava Mare pe bicicletă”, finanţat printr-un grant din
partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană
Extinsă, am continuat construcția traseelor de bicicletă, care aveau să continue rețeaua
inițială și să facă legătura între satele Criț, Bunești, Meșendorf și Viscri. Până în prezent,
am extins rețeaua de trasee la peste 100 km, aceasta legând opt sate săsești (Viscri Bunești - Criț - Meșendorf - Cloașterf - Saschiz - Archita - Daia) cu cel mai important
punct de atracție turistică din zonă, orașul medieval Sighișoara.
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Și, pentru că încă de la început ne-am propus să generăm venituri suplimentare pentru
localnici, la construcția traseelor am lucrat împreună cu muncitori din satele prinse în
rețea și am folosit materiale locale, bucurându-ne și de sprijinul voluntarilor din alte
zone ale României.
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2. Inființarea unei asociații de turism
O asociație de turism în zona Sighișoara - Târnava Mare este necesară, în zonă existând
numeroase inițiative de promovare, conservare, dezvoltare de produse turistice, dar
fără o strategie și o voce comună.
Traseele de cicloturism, construite în zonă, ar trebui să funcționeze ca un catalizator
pentru înființarea acestei asociații, al cărei obiectiv principal ar trebui să fie, pe lângă
promovarea zonei și accea de întreținere și dezvoltare a rețelei pe viitor.

3. Creşterea duratei de şedere şi a nivelului de cheltuieli ale vizitatorilor existenţi, în special turişti din România şi vizitatori care fac excursii
de o zi.
O prioritate strategică este creşterea duratei de şedere a vizitatorilor (fie turişti independenţi, fie însoţiţi de ghid) de la o oră până la trei ore, iar obiectivul pe termen lung
este de a transforma o parte din vizitatorii de o zi în vizitatori care stau câteva zile.
• Realizarea, publicarea şi tipărirea unui traseu de drumeţie accesibil tuturor vizitatorilor gratuit. Acest ghid va începe cu Saschiz şi va include informaţii despre o
întreagă gamă de facilităţi locale.
• Realizarea unui calendar de evenimente şi contacte importante pentru a fi distribuit
vizitatorilor, operatorilor din turism şi altor intermediary, care să conţină datele
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unor festivaluri din zonă, oportunităţi de observare a diverselor activităţi (tunsul şi
mulsul oilor, coptul pâinii, fabricarea berii) şi alte evenimente ocazionale.
• Continuarea amplasării şi întreţinerii indicatoarelor şi panourilor turistice (inclusiv
hărţi) în puncte cheie din sate.
• Oferirea de asistenţă pentru indicatoare turistice standard şi bine concepute, şi
încurajarea folosirii facilităţilor turistice (restaurante, baruri), atracţiilor turistice
(cetăți, biserici, “întâlnirea cu albinele”) şi pensiunilor existente.
• Stabilirea contactului cu companiile care efectuează excursii de o zi din Sighişoara,
Sibiu şi alte centre şi oferirea de materiale de promovare şi oportunităţi de dezvoltare de produse turistice.

4. Creşterea numărului de prestatori locali de servicii care să
beneficieze de pe urma acestor cheltuieli.
Momentan există un număr limitat de atracţii turistice şi prestatori de servicii turistice
în zonă.
Pe măsură ce numărul de turişti şi durata lor de şedere cresc, va fi nevoie de o gamă
mai largă de servicii turistice. Pentru a prezenta interes pentru turişti, mai ales pentru
turiştii străini, aceste servicii trebuie să se bazeze pe nişte criterii esenţiale de calitate şi
trebuie, de asemenea, să fie concepute ţinând cont de caracteristicile cheie ale produsului turistic (turism cultural, turism rural, cicloturism).
Pentru a facilita acest lucru, sunt necesare următoarele acţiuni:
• Evaluarea fezabilităţii economice şi identificarea tipului de operatori necesari
satisfacerii nevoilor turistice, în funcţie de rezultatele sondajelor turistice şi ale
negocierilor cu agenţi intermediari de turism (cu priorităţile de finanţare incluse în
fondul pentru micii întreprinzători). Oportunităţile şi posibilităţile dezvoltării unei
afaceri în următoarele domenii trebuie explorate:
• gustări și băuturi răcoritoare, ceai, cafea pentru turiști (în special turiști de
o zi);
• gamă largă de produse artizanale și agro-alimentare;
• produse ce au calități asociate cu caracterul rural și de patrimoniu al zonei;
• crearea de noi facilități de cazare la un standard suficient de bun pentru a
găzdui atât turiștii străini sau din România, cât și pe cei din domeniul afacerilor;
• centre de interpretare turistică de calitate, interpretarea patrimoniului,
muzee, panouri despre istoria locală;
• acces la telefon / internet pentru cei care vin în călătorii de afaceri, pentru
operatorii locali din turism;
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• menţinerea şi îmbunătăţirea bazei de date cu produse alimentare locale şi distribuirea acesteia operatorilor de turism locali, pentru a-i încuraja să identifice
cât mai multe produse locale (păstrând astfel beneficiile din turism în zonă).

5. Creşterea numărului de vizitatori care explorează zona (pentru o zi
sau mai mult) din centre turistice învecinate (Braşov, Mediaş, Sibiu,
Sighişoara)
Împreună aceste oraşe atrag 100.000 şi respectiv 350.000 de turişti, iar aceste numere
vor creşte, probabil, odată cu accesul la zboruri ieftine și acțiuni de promovare. Există
oportunităţi importante, multe dintre ele neexplorate, de a atrage turiştii din România
şi turiştii străini din aceste centre şi de a-i încuraja să facă excursii de o zi sau scurte
vacanțe în zona Târnava Mare.
Pentru a realiza acest lucru, propunem următoarele acţiuni:
• Stabilirea contactului cu presa locală (radio, ziare, TV) pentru a acoperi evenimentele locale importante, spre exemplu festivaluri locale care ar putea prezenta interes pentru turiştii români şi străini din aceste oraşe;
• Construirea de relaţii pozitive între Centrul de Informare Turistică din Saschiz şi alte
centre din zona Târnava Mare inclusiv Sibiu şi Sighişoara. Aceste relaţii au ca scop
familiarizarea angajaţilor din aceste centre cu facilităţile turistice din fiecare centru;
• Traseele turistice şi alte materiale de promovare (de exemplu harta de 1:50.000)
prezente în Centre de Informare Turistică;
• Stabilirea unor parteneriate cu structuri de cazare și alimentație/agrement, birouri
de închiriere de maşini, staţii de benzină, aeroporturi, gări, hoteluri şi alte atracţii
turistice din fiecare dintre aceste centre de informare turistică din zonă;
• Crearea de noi trasee turistice (incluzând cazare peste noapte) ţinând cont de
teme-cheie din zona Târnava Mare şi de produsul turistic. Temele vor necesita
acorduri între actorii principali din regiune şi ar putea include un traseu al Bisericilor
din Patrimoniul Mondial UNESCO, un traseu gastronomic, un traseu al Satelor
Săseşti, un traseu pentru drumeţii şi un traseu al gospodăriilor agricole urmănd
exemplul traseului de cicloturism;
• Întreţinerea bazei de date, a listei cu oportunităţile existente pentru explorarea
atracţiilor turistice din zonă şi folosirea ei pentru a-i ajuta pe turişti să descopere
zona mai mult;
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• Creşterea notorietății zonei la nivelul presei, al partenerilor de marketing, al operatorilor de turism, al ANT-ului şi al altor intermediari în turism.
Operatorii din turism au o importanţă majoră pentru prelungirea şederii turiştilor.
Mulţi vizitatori merg în excursii organizate axate pe patrimoniul cultural sau natural din
zonă. Este esenţial ca aceşti intermediari din turism să fie conştienţi de gama variată
de oportunităţi turistice din zonă şi să li se dea oportunitatea de a-şi extinde itinerariul
pentru a include unele dintre aceste experienţe turistice, mai ales când oferă turiştilor
oportunităţi autentice de a avea contact cu cultura regiunii. De aceea, noi propunem:
• Întărirea legăturilor asociațiilor și agențiilor turistice pentru promovarea diverselor
oportunităţi pentru agroturism, cicloturism şi turism gastronomic în zonă şi la nivel
naţional şi internaţional;
• Compilarea unei liste de tour-operatori (la nivel internaţional şi intern) care aduc
turişti în zonă, inclusiv trimiterea de buletine informative regulate despre noi
atracţii;
• Traseele turistice şi alte materiale de promovare sunt afişate de către ANT, AER,
ANAT şi alţi intermediari din turism, inclusiv tour-operatori care activează în zonă.
Aceşti intermediari din turism primesc veşti şi informaţii despre noi produse pe măsură ce acestea sunt disponibile. Aceşti tour-operatori (sau reprezentanţii lor) şi alţi
intermediari din turism sunt invitaţi să participe şi să contribuie la întâlnirile GAL pe
turism și să participe la o vizită de familiarizare în zonă cel puţin o dată pe an;
• Realizarea unor liste cu alţi tour-operatori, care oferă tururi axate pe cultură, natură
și patrimoniu în alte părţi din România şi includerea acestor operatori în listele de
emailing; realizarea unei baze de date cu informaţii relevante despre proiecte de
dezvoltare în Târnava Mare.

6. Colectarea de informaţii utile despre vizitatori, care să conducă la un
marketing ţintit şi la elaborarea de materiale de promovare.
Informaţiile despre vizitatori sunt deosebit de importante pentru turism, din mai multe
motive, inclusiv pentru o mai bună înţelegere despre cine vizitează destinaţia turistică
în prezent şi, mai ales, dacă vizitatorii consideră aceasta o experienţă bună sau nu.
Prin înţelegerea mai multor aspecte legate de vizitatorii zonei, se poate afla profilul
acestui tip de persoane cărora le place să-şi petreacă vacanţele în preajma atracţiilor
de patrimoniu din zonele rurale, de unde provin ei, de unde se interesează în legătură
cu vacanţele lor/călătoriile de afaceri, cât cheltuie în vacanţă, ce îi interesează, ce tip
de facilităţi se aşteaptă să găsească în destinaţia lor de vacanţă. Odată cu înțelegerea
acestor aspecte se va putea începe dezvoltarea activităților de marketing şi promovare
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pentru a avea un impact mai mare şi pentru a crea facilităţi turistice care să garanteze
satisfacţia turiştilor astfel încât aceştia să recomande zona prietenilor şi cunoştinţelor
lor.
Pentru a afla mai multe despre vizitatori, sunt necesare:
• Distribuirea formularelor de feedback pentru oaspeţi prin intermediul proprietarilor de pensiuni şi colectarea datelor cel puţin o dată pe an;
• Amplasarea şi întreţinerea unui caiet de oaspeţi, de exemplu în bisericile evanghelice, punctele şi centrele de informare turistică;
• Realizarea unor sondaje de opinie de către personalul centrelor de informare
turistică.

PRODUSUL TURISTIC
Produsul turistic este suma tuturor elementelor pe care un vizitator (dintr-o altă zonă
a ţării sau din altă ţară) poate să îl folosească în timpul unei excursii în Târnava-Mare.
Acesta include:
• Drumuri și infrastructura pentru transportul public;
• Indicatoare rutiere, panouri de interpretare turistice și hărți;
• Hoteluri sau alte facilități de cazare;
• Cafenele, restaurante, baruri;
• Magazine de artizanat, magazine de îmbrăcăminte;
• Atracții de patrimoniu, muzee, situri istorice, galerii de artă;
• Mediul natural (râuri, păduri, pajiști);
• Evenimente locale şi ritualuri la care pot participa şi turiştii;
• Echitație, ciclism sau drumeții.
•
Unele dintre acestea sunt folosite de localnici zilnic, altele sunt folosite numai de turişti.
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Produsul turistic se află la baza industriei turismului. Produsul turistic, mai ales patrimoniul, (arhitectura, cultura şi mediul natural) are un potenţial considerabil, dar lipsa
investiţiilor în infrastructură, starea proastă de întreţinere a patrimoniului construit
şi calitatea relativ slabă a pensiunilor turistice înseamnă că acest potenţial nu este
exploatat şi că nu se obţin beneficii economice din turism.
Investiţiile sunt cheia dezvoltării produsului turistic în viitor. Cu toate acestea, mulţi
dintre locuitorii zonei nu au resurse suficiente pentru a investi masiv în baza turistică
existentă. Prin această strategie se propune colaborarea între sectorul public şi privat
pentru a evalua care elemente ale produsului turistic necesită investiţii şi pentru a direcţiona investiţiile spre zone în care este probabil să genereze cele mai mari beneficii
pentru industria turismului, întreprinderile locale şi localnici.
Produsul turistic a început să se dezvolte puţin, de exemplu:
• Investiții în îmbunătățirea aspectului exterior al unor clădiri;
• Indicatoare rutiere cu logo-ul zonei Târnava Mare au fost instalate în Saschiz în vara
anului 2007 și se dorește ca acest exemplu să fie urmat;
• Membrii comunității locale au investit în dezvoltarea unora dintre atracții (de exemplu “Întâlnirea cu albinele”).
Priorităţile pentru următorii cinci ani sunt:
1. Continuarea procesului de conservare a acelor situri de patrimoniu care sunt
ameninţate, folosind tot mai mult turismul ca mod de a le face viabile din punct
de vedere economic şi de mediu;
2. Îmbunătăţirea componentelor produsului turistic existent, pentru a garanta că
acoperă nevoile vizitatorilor din prezent şi din viitor;
3. Colaborarea cu parteneri pentru a dezvolta pachete turistice noi şi interesante
bazate pe pieţe în creştere (precum turismul rural şi cicloturismul);
4.	Asigurarea de indicatoarele rutiere şi infrastructura turistică;
5.	Rezolvarea constrângerilor care împiedică industria turismului să-şi atingă potenţialul.
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1. Continuarea procesului de conservare a acelor situri de patrimoniu
care sunt ameninţate, folosind tot mai mult turismul ca mod de a le
face viabile din punct de vedere economic şi de mediu.
Patrimoniul este unul dintre atributele cheie în dezvoltarea turismului. În timp ce ne
axăm pe importanţa patrimoniului pentru turism trebuie să ţinem cont şi de faptul
că patrimoniul construit şi cultural joacă un rol fundamental pentru locuitori şi are o
funcţie şi o valoare aparte faţă de folosirea lui ca resursă pentru turism. Unele exemplare din patrimoniul local, regional sunt într-o stare proastă şi nu prezintă siguranţă
pentru vizitatori, fie că e vorba de turişti sau locuitori. De aceea, scopul principal este
de a conserva patrimoniul, care este de importanţă majoră pentru comună, asigurându-ne că se iau măsurile necesare, care să permită turiştilor să aibă acces în perioadele
de renovare.
O mare parte din finanţarea pentru restaurarea siturilor de patrimoniu va proveni din
surse de finanţare externe, inclusiv organizaţii internaţionale, dar trebuie să avem griijă
pentru că procesul de identificare şi accesare a acestor fonduri este, de obicei, destul
de complicat. Pe lângă finanţarea restaurării acestor situri de patrimoniu, trebuie să le
oferim unora dintre ele un viitor viabil din punct de vedere economic şi sigur din punct
de vedere al mediului. Pentru unele situri acest lucru ar putea însemna identificarea
altor funcțiuni decât cele tipice unui sit de patrimoniu.
Priorităţile noastre privind conservarea patrimoniului sunt:
• Discuţii deschise cu autorităţile Bisericii Evanghelice pentru identificarea modalităţilor prin care biserica poate fi renovată permiţând în acelaşi timp accesul vizitatorilor şi îndeplinind toate criteriile de sănătate şi siguranţă.
• Discuţii deschise cu autorităţile Bisericii Evanghelice pentru identificarea modalităţilor prin care turnul bisericii poate fi folosit ca muzeu.
• Publicarea şi diseminarea în rândul cetăţenilor şi al celor responsabili cu deciziile de
urbanism regulamentele pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea imobilelor dintr-un
sit care are statut de Patrimoniu Mondial UNESCO.
• Revizuirea principiilor şi procedurilor de urbanism pentru a verifica dacă se aliniază
cu statutul de Patrimoniu Mondial UNESCO.
• Realizarea unui audit al clădirilor din comună şi identificarea acelora care sunt de o
importanţă majoră din punct de vedere al patrimoniului şi colaborarea cu parteneri
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pentru a identifica finanţare pentru lucrările de restaurare.
• Dezvoltarea materialelor de promovare şi interpretare pentru clădiri de patrimoniu
pe măsură ce sunt restaurate sau li se acordă alte funcţiuni.
• Dezvoltarea unui plan de management al vizitatorilor ţinând cont de cerinţele date
de statutul de Patrimoniu Mondial UNESCO al zonei.

2. Îmbunătăţirea componentelor produsului turistic existent pentru a
garanta că acoperă nevoile vizitatorilor din prezent şi din viitor.
În acest plan de acţiuni pentru turism ne referim la creşterea numărului de agenţi economici din domeniul turismului care să obţină beneficii economice din turism. Este
important de căutat noi oportunităţi pentru turism, dar produsul turistic trebuie şi să
fie bine gestionat pentru a garanta că se potriveşte cu nevoile vizitatorilor din prezent
şi din viitor.
Priorităţile includ:
• Îmbunătăţirea gamei de activităţi disponibile, mai ales pentru turismul de aventură,
care începe să se dezvolte tot mai mult în zonă. Mai mult, există oportunităţi pentru dezvoltarea traseelor pentru imbunătăţirea gamei de activităţi disponibile, mai
ales pentru turismul gastronomic, dezvoltarea traseelor pentru echitație şi pentru
biciclete cu potenţial de extindere în zona gamei de trasee de drumeţie;
• Îmbunătăţirea gamei de facilităţi de cazare existente. Deşi rata ocupării facilităţilor
de cazare este foarte scăzută în prezent, există nişte lacune în sectorul de cazare,
mai ales de tip “self-catering”, astfel încât cazarea să răspundă aşteptărilor turiştilor
străini. Extinderea capacităţii ar trebui să fie gestionată cu atenţie pentru a reflecta
cererea pieţei;
• Oferirea de oportunităţi de prelungire a duratei de şedere şi a nivelului de cheltuieli
al turiştilor prin înfiinţarea unor magazine de produse artizanale, posibilitatea de a
interacţiona cu membrii comunităţii şi alte oportunităţi de vânzare cu amănuntul.
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3. Colaborarea cu parteneri pentru a dezvolta pachete turistice noi
şi interesante bazate pe pieţe în creştere (precum ecoturismul şi
agroturismul)
Îmbunătăţirea produsului turistic este un factor esenţial în dezvoltarea industriei turismului, dar dezvoltarea elementelor individuale ale produsului în pachete atrăgătoare
pentru turişti este la fel de importantă pentru atragerea unor noi segmente de piaţă. Se
pot organiza, de exemplu, excursii axate pe patrimoniu începând din Cetatea Sighişoarei şi aducând turiştii în satele din preajmă pentru o şedere de o noapte.
Operatorii de turism interni, prestatorii de servicii turistice şi centrele de informare
turistică pot dezvolta pachete turistice în funcţie de golurile identificate prin studii
asupra caracteristicilor vizitatorilor.
Stimularea dezvoltării de pachete se poate face prin:
• Identificarea golurilor de pe piaţă care devin evidente prin contact regulat cu intermediarii din turism sau prin conversaţii cu turiştii pe parcursul sondajelor turistice;
• Dezvoltarea unui mecanism central de rezervări prin care indivizi sau grupuri care
doresc să facă o rezervare pentru cazare, atracţii turistice, masă, tur cu ghid sau alte
activităţi turistice, să poată face acest lucru printr-un singur punct de contact;
• Monitorizarea calităţii experienţei turistice prin semnarea de către toţi prestatorii
de servicii turistice ce pot beneficia de acest mecanism de rezervări a unei “cărți”,
care descrie nivelul serviciilor oferite turiştilor şi monitorizarea eficienţei acestuia
prin contact ulterior cu clienţii.

4. Asigurarea de indicatoarele rutiere şi infrastructura turistică
Indicatoarele amplasate pe şosea sunt importante deoarece le permit turiştilor să identifice atracţii specifice, să găsească cazare, centre de informare turistică etc.
Ele sunt, de asemenea, foarte importante pentru atragerea potenţialilor clienţi în trecere să oprească la cafenele şi alte atracţii, şi pentru direcţionarea celor aflaţi în tururi
circulare ale zonei înspre comunele din zonă. Fundaţia ADEPT Transilvania a făcut progrese în ceea ce priveşte amplasarea indicatoarelor rutiere în ultimii an, iar priorităţile
pentru viitor vizează următoarele aspecte:
• Menţinerea şi întreţinerea indicatoarelor și amplasarea altora pentru a încuraja
turiştii să viziteze atracții specifice;
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• Aceste panouri indicatoare trebuie să fie vizibile de către cei care călătoresc cu
maşina, dar şi cu alte mijloace (de exemplu cei care fac drumeţii sau folosesc traseul
pentru biciclete);
• Aceste panouri indicatoare trebuie să ajute vizitatorii să identifice diverse tipuri de
facilităţi turistice (patrimoniu cultural, cazare etc.);
• Amplasarea de hărţi şi panouri de interpretare turistică în puncte cheie.

5. Rezolvarea constrângerilor care împiedică industria turismului să-şi
atingă potenţialul.
Unii turişti se tem să exploreze zona deoarece se tem că le este greu să comunice cu
localnicii din cauza barierelor lingvistice sau pentru că nu ştiu ce le poate oferi acestă
zonă. Pentru a îndepărta aceste constrângeri, vom lua în considerare:
• Îmbunătăţirea accesului turiştilor la un mecanism de rezervări centralizat;
• Realizarea unei “cărți” a vizitatorilor cu care toţi prestatorii de servicii turistice să fie
de acord şi care să fie uşor accesibilă publicului, astfel încât aceştia să ştie la ce tip
de experienţă turistică să se aştepte.
• Permiterea accesului la promovarea produselor prin materiale prin intermediul Grupului de Acțiune Locală şi/sau Centrul de Informare Turistică, doar a acelor
prestatori de servicii care au obţinut un certificat de calitate/igienă alimentară.
• Instruirea unor ghizi locali care să poată comunica şi care să poată ghida turiştii
independenţi sau în grupuri la atracţiile turistice din zonă.
• Realizarea unui mijloc de informare a turiştilor despre originea şi conţinutul
mâncărurilor oferite în cadrul facilităţilor turistice, astfel încât turiştii să poată face
alegeri bazate pe nevoi alimentare/dietetice personale.

TARNAVA MARE

POPULAȚIA LOCALĂ
Oamenii sunt cei care se află la baza produsului turistic. În zonă nu putem folosi turismul pentru a transforma totul într-un muzeu viu conţinând sate nealterate, dar nelocuite şi gospodării pustii. Turismul trebuie folosit ca resursă de pe urma căruia oamenii
din zonă să poată beneficia şi să se dezvolte, prin care să-şi sărbătorească cultura şi prin
care alte sectoare economice să se poată dezvolta.
Când vorbim de oamenii din zona Tărnava-Mare este important să reţinem că nu este
vorba doar de cei care sunt / aspiră să fie ghizi, proprietari de pensiuni etc, ci de întreaga comunitate, deoarece comunitatea este gazda turiştilor şi comunitatea este cea care
va garanta calitatea produselor (mai ales că o parte atât de mare din patrimoniu este
vie, adică este alcătuită din amintirile şi experienţele oamenilor).
Acest lucru înseamnă că întreaga comunitate trebuie să simtă că are de câştigat din
dezvoltarea turismului în zonă şi că acesta poate conduce la un trai mai bun.
Obiectivele noastre în această privinţă sunt:
-

Asigurarea că locuitorii, care aleg să desfășoare activități în domeniul turismului,
sunt suficient de pregătiți pentru a avea acces la locuri de muncă, fie ca angajați fie
ca mici antreprenori, și la ocupații care se adresează turiștilor (direct sau indirect),
reducând astfel pierderile de venituri din turism;

-

Folosirea turismului ca mijloc de a cultiva un simț al mândriei locuitorilor pentru
patrimoniul tradițional;

-

Asigurarea că vizitatorii se simt bine primiți de către comunități, care trebuie să se
comporte ca niște adevărate gazde;

-

Asigurarea că beneficiile din turism ajung la întreaga comunitate prin reinvestirea
unor sume alocate pentru proiecte comunitare;

Pentru a atinge aceste obiective, este nevoie de:
1. Implicarea întregii comunităţi, prin strînsa colaborare cu operatorii de turism din
zonă și autoritățile locale în dezvoltarea turismului şi în implementarea acestei
strategii;
2. Asigurarea că întreaga comunitate este dispusă să fie primitoare cu turiştii;
3. Păstrarea culturii şi patrimoniului regiunii vii şi respectarea dorinţei comunităţii de
a permite accesul vizitatorilor la cultura şi tradiţiile locale;
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4. Asigurarea că există oportunităţi de a obţine beneficii economice pentru întreaga
comunitate din turism;
5. Construirea unei industrii a turismului profesionale, capabile să fie competitivă pe
piaţa națională și internaţională;
6. Asigurarea unui personal suficient pregătit pentru coordonarea şi încurajarea dezvoltării turismului.

1. Implicarea întregii comunităţi
Comunitatea se află în centrul produsului turistic. Cultura oamenilor este asociată cu
căldură, optimism, tradiţie, şi acestea sunt lucruri pe care vizitatorii le apreciază. Este
important ca și comunităţile să sprijine industria turismului.
Pentru a realiza acest lucru, noi vom contribui la:
• Conştientizarea importanţei beneficiilor oferite de turism întregii comunităţi prin
colaborare cu presa locală şi prezentări pentru comunităţile locale;
• Folosirea turismului pentru a induce un simţ al mândriei;
• Încurajarea membrilor comunităţii să colaboreze cu proprietarii de structuri
turistice;
• Colaborarea cu comunitatea prin proiecte dedicate dezvoltării locale precum cel de
olărit.

2. Comunitatea trebuie să fie primitoare
Rolul pe care locuitorii îl joacă, cel de gazde, este foarte important, iar aceştia trebuie
să fie conştienţi de aşteptările turiştilor în legătură cu zona. Este de asemenea important ca locuitorii să înţeleagă valoarea turismului pentru zonă şi să sprijine dezvoltarea
lui ca parte esenţială a strategiei de dezvoltare economică.
Este, deci, important ca:
• Localnicii să aibă oportunitatea de a descoperi atracţiile turistice şi de a contribui la
dezvoltarea noii infrastructuri turistice;
• Ziarul local să continue să fie produs şi distribuit pe cât posibil cu sprijinul comunității;
• Opiniile localnicilor cu privire la accesul turiştilor la facilităţile turistice sunt luate în
considerare (de exemplu, accesul în biserici este interzis turiştilor în timpul slujbelor
importante);
• Cursuri de pregătire pentru viitoarele gazde.
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3. Facilitarea accesului comunităţii la industria turismului
După cum am menţionat mai sus, scopul nostru în dezvoltarea turismului este de a
oferi oportunităţi economice pentru locuitorii din zona Târnava Mare. Prin urmare,
activitatea turistică trebuie, mai întâi, să ofere beneficii directe acestor oameni şi
nu operatorilor internaţionali de turism sau deţinătorilor de case de vacanţă, care
direcţionează veniturile din turism în afara zonei. Pentru a garanta că membrii comunităţilor beneficiază de aceste oportunităţi, aceştia au nevoie de cursuri de pregătire în
domeniul turismului (de la cursuri de ghizi, de bucătari şi de contabili până la directori
sau operatori de turism). De asemenea, este nevoie să încurajăm astfel de persoane să
acumuleze abilităţi multiple pentru a garanta capacitatea lor de a lucra în acest sector
cu jumătate de normă pe măsură ce industria turismului se dezvoltă.
În acest scop trebuie avute în vedere următoarele:
• Curs de turism oferit gratuit tuturor membrilor comunităţii periodic;
• Identificarea de oportunităţi pentru acces mai uşor la cursuri acreditate în turism
pentru acei membri ai comunităţii care doresc să aprofundeze cunoştinţele de
turism;
• Stabilirea de programe de schimb pentru încurajarea schimbului de cunoştinţe şi
idei între comune/regiuni;
• Localnicii ar trebui să aibă oportunitatea să înveţe limbi străine;
• Identificarea de oportunităţi pentru ca localnicii să participe la conservarea patrimoniului cu ajutorul unor cursuri adecvate de pregătire, axate mai ales pe folosirea
metodelor tradiţionale (de exemplu tehnici de construcţie tradiţionale);
• Promovarea exemplelor de metode inovatoare de percepere a unei taxe pentru
accesul turiştilor la situri de interes turistic, de exemplu, prin intermediul oportunităţilor de a participa la demonstraţii de arte şi meşteşuguri tradiţionale în
cadrul clădirilor de patrimoniu, unde un anumit procentaj din/sau întreaga sumă
este împărţit(ă) între participanţii din comunitate;
• Operatorii de turism şi prestatorii de servicii turistice vor fi încurajaţi să folosească
furnizori locali pentru produse alimentare, materiale de construcţii etc., permiţând
astfel ca beneficiile economice să rămână în comunitate.
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4. Întărirea capacităţii
Este probabil ca, pe parcursul perioadei de 5 ani acoperită de această strategie, majoritatea turiştilor să continue să vină pentru excursii scurte sau pentru a-şi vizita familia
sau prietenii. Pe termen scurt, turiştii internaţionali vor continua, probabil, să călătorească prin operatori de turism specializaţi sau să viziteze zona în interes de serviciu în
legătură cu fundaţiile care activează în regiune. Cu toate acestea, pe termen lung, este
fi important să atragem şi să cazăm o gamă mai largă de vizitatori de pe pieţele internaţionale şi din oraşe mari din România, şi, pentru a facilita acest lucru, infrastructura
turistică trebuie să se ridice la nivelul aşteptărilor turiştilor străini.
De aceea sunt importante următoarele:
• Aşteptările turiştilor din străinătate vor fi transmise în permanenţă operatorilor de
turism din zonă pentru a asigura menţinerea unui standard;
• Menţinerea unei structuri de grade de calitate, pe care turiştii din străinătate să o
poată recunoaşte, şi promovarea acesteia în zona Târnava Mare;
• Operatorii de turism din zonă vor fi în permanenţă informaţi despre cum să
colaboreze cu tour-operatori din străinătate.

Acest Plan de Acţiuni descrie o serie de măsuri care pot fi implementate cu scopul de
a sprijini dezvoltarea turismului în zona Târnava-Mare, de la un sector foarte mic, cu
beneficii minime pentru economia locală, într-o componentă cheie a strategiei de dezvoltare economică a zonei.
Implementarea planului de acţiune va fi o reală provocare. Va necesita un efort susţinut
pentru a identifica surse de finanţare care să garanteze realizarea unor sarcini esenţiale;
pentru a coordona acţiunile organizaţiilor, care sunt deja implicate în conducerea
activităţilor turistice într-o oarecare măsură (Grupul de Actiune Locală şi Centrul de
Informare Turistică); pentru a coordona acţiunile diverselor asociaţii care influenţează
mediul în care se desfăşoară turismul (Fundația ADEPT Transilvania, Mihai Eminescu
Trust) şi pentru a asigura că zona şi obiectivele sale legate de turism sunt reprezentate
adecvat în dezvoltarea propunerii pentru LEADER şi a strategiilor de management, care
sunt înaintate sub statutul Sit Natura 2000 şi Patrimoniu Mondial UNESCO.
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