
 

 

Acord de Parteneriat 
pentru constituirea “Parteneriatului pentru dezvoltarea și promovarea 

destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei” 
 

Nr. 1 /17.01.2020 

 
Instituțiile și organizațiile subsemnatare (Părțile) au convenit încheierea prezentului Acord 

de Parteneriat (Acordul) cu scopul de a constitui “Parteneriatul pentru dezvoltarea și 
promovarea viitoarei destinații de ecoturism Colinele Transilvaniei” (Parteneriatul) și de a 
colabora în vederea atingerii obiectivelor acestui Parteneriat. 
 

În urma realizării “Strategiei de vizitare necesare pentru accesarea de fonduri în vederea 
realizării unei infrastructuri de management”, parte a proiectului « Pentru Natura şi Comunităţi 
Locale - Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt », 
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională” şi a consultărilor cu partenerii 
locali din societatea civilă și sectorul public și privat, organizate de către părţile semnatare, s-a 
ajuns la concluzia că viitoarea destinație de ecoturism va cuprinde zona ce este delimitată de aria 
protejata SPA Podişul Hartibaciului şi va purta numele de „Colinele Transilvaniei”. Această regiune 
face parte din zona Transilvania de sud şi acoperă o suprafaţă de aproximativ  267.000 ha.  
 

Misiune: Colinele Transilvaniei este o destinaţie ecoturistică de calitate, administrată într-
un mod profesionist, cunoscută pe plan naţional şi internațional, vizitată de un număr de turiști 
din ce în ce mai mare. Aceștia vin în zonă în special pentru a se bucura de peisajul natural 
mozaicat și pentru a experimenta viața în satele bine gospodărite, în care oamenii trăiesc în 
principal din produsele locale şi serviciile create, prin utilizarea durabilă a resurselor naturale şi a 
valorilor culturale. 
 
Obiectivele Parteneriatului: 
1. Crearea unei rețele integrate de servicii de ecoturism de calitate la nivelul destinaţiei 

Colinele Transilvaniei. 
2. Dezvoltarea durabilă și promovarea pe plan național și internațional a destinaţiei Colinele 

Transilvaniei ca un model de dezvoltare durabilă. 
3. Păstrarea și valorificarea patrimoniului architectural și cultural tradițional. 
4. Creșterea capacității membrilor Parteneriatului de administrare și promovare a destinației 

și a serviciilor de turism. 
5. Promovarea identității vizuale „Colinele Transilvaniei” și comunicarea acesteia turiștilor, 

într-o manieră unitară și integrată. 
6. Conservarea și valorificarea ariilor naturale protejate și a peisajului tradițional. 
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7. Îmbunătățirea infrastructurii turistice la nivelul destinației. 
 

Principiile destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei: 

• lucrăm în parteneriat local pentru dezvoltarea și promovarea sustenabilă a zonei; 

• contribuim la conservarea biodiversității și a patrimoniului cultural local; 

• punem accentul pe proprietatea locală și pe spiritul local de inițiativă; 

• ne bazăm pe afaceri mici; 

• susţinem folosirea resurselor umane locale si exploatarea resurselor naturale într-un  mod 
sustenabil; 

• contribuim la bunăstarea populației locale din ariile protejate Hârtibaciu- Sighișoara 
Târnava Mare; 

• susținem educația, respectul pentru natură și încurajăm atitudinea responsabilă a 
vizitatorilor; 

• are un caracter educaţional impunând respect pentru natură prin conştientizarea turiştilor 
şi a comunităţilor locale; 

• acționăm pentru a minimiza impactul asupra mediului natural, cultural şi social. 

 
Modalitățile prin care membrii Parteneriatului vor colabora în vederea dezvoltării 

destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei sunt următoarele: 
 
- Realizarea planului de acțiune Colinele Transilvaniei – destinație ecoturistică 2020 – 2025 
prin propunere de acțiuni strategice care să fie implementate de semnatarii prezentului 
parteneriat 
- Agreează un plan de lucru anual pe care Unitatea de Management a Desinației îl va 
implementa și verifică la finalul anului îndeplinirea acestui plan 
- Se implică activ în implemenatarea activităților din planul de acțiune anual, fie prin alocare 
de resurse umane sau resurse financiare 
- coordonarea acțiunilor/proiectelor implementate în zona Colinele Transilvaniei și în 
general pentru transpunerea în practică a acțiunilor din planul de acțiune (prin asumarea de 
acțiuni /activități/ componente conform propriei misiuni sau prin elaborarea proiectelor în 
comun) 
- promovarea unitară a Colinelor Transilvaniei prin utilizarea următoarelor etichete sau 
hashtag-uri: #colineletransilvaniei, #transylvanianhighlands, @colineletransilvaniei 
@transylvanianhighlands  
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- partenerii postează pe paginile de web apartenența la destinația de ecoturism Colinele 
Transilvaniei 
- diseminarea informației (în particular printr-o listă/grup de discuții creat în acest scop), cu 
privire la proiecte în curs de implementare sau viitoare în zona Colinele Transilvaniei.   

Membrii prezentului parteneriat formează Consiliul de Coordonare și Reprezentare al 
Parteneriatului (Consiliul) și va fi format din reprezentanții legali ai următoarelor instituții și 
asociații: Asociatia WWF Romania, Asociaţia Mioritics, Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu, 
Fundația Biserici Fortificate, Fundaţia Adept Transilvania, Fundaţia Mihai Eminescu Trust, GAL 
Microregiunea Hârtibaciu, GAL Dealurile Târnavelor, GAL Podișul Mediașului, GAL Asociaţia 
Transilvană Braşov Nord. Deciziile care vizează dezvoltarea zonei Colinele Transilvaniei ca și 
destinație de ecoturism vor fi luate prin consultarea tuturor organizațiilor și instituțiilor 
semnatare. 
 

Partenariatul se constituie ca o entitate deschisă pentru a primi oricând alte organizații / 
instituții / operatori economici care aderă la viziunea și obiectivele enunțate. În acest sens, 
Parteneriatul va face demersurile necesare pentru informarea și integrarea celorlalți factori de 
interes relevanți pentru zona Colinele Transilvaniei.   
 

Partenariatul recunoaște rolul Unității de Management a Destinației  ca unitate tehnică ce 
implementează activitățile prevăzute în planul anual de acțiune și de asemenea recunoaște rolul 
de organizație susținătoare îndeplinit de Asociatia de Ecoturism din Romania pentru realizarea 
Parteneriatului și atingerea obiectivelor asumate. Pentru a oferi un sprijin real, acestea vor lucra 
în strânsă legătură cu Consiliul și vor fi implicate în cadrul întâlnirilor de lucru precum și în 
lista/grupul de discuții.  
 

Acordul este de tip cadru și se bazează pe interesul Părților în realizarea unei viziuni de 
dezvoltare durabilă pe termen lung, neavând astfel un termen de valabilitate stabilit. Anual 
Părțile vor lua în considerare revizuirea Acordului, precum și actualizarea planului de acțiune. 
Prin acest plan se recunoaște că dezvoltarea și promovarea destinației de ecoturism Colinele 
Transilvaniei este o nevoie și o oportunitate majoră pentru viitorul armonios al comunităților 
locale din zonă; astfel, este de la sine înțeles că organizațiile și instituțiile semnatare vor face tot 
posibilul pentru a-și îndeplini viziunea și obiectivele propuse (enunțate mai sus).  

 
Prezentul Acord de Parteneriat va intra în vigoare începând cu data de 17.01.2020. 
 

Organizaţie 

.................................................................... 

Reprezentant legal 

Organizaţie 

.................................................................... 

Reprezentant legal 
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