
Proiectul “ Satul de sine statator” drumul spre turismul 

responsabil in satele din Transilvania  

• Fundatia Mihai Eminescu Trust - infiinţată în anul 2000  

• Scop → revitalizarea comunităților locale 

• Peste 1100 de proiecte în 49 sate şi oraşe 6 din Transilvania 

• Principiul de bază constă în implicarea comunităţilor şi autorităţilor locale 



Proiectul “Satul de Sine-Stătător” 

Un model de dezvoltare rurală prin conservarea 

patrimoniului cultural din Transilvania 

29.03.2013 



The ‘Whole Village’ Key Principles 

1. Projects are chosen, developed and managed by local people, in 

conjunction with the community 

2. Construction materials are sourced locally  

3. Local labour force is always used  

4. The necessary skills are obtained by training local craftsmen 

5. Projects support small rural businesses, cultural and eco-tourism, 

managed by local families, traditional and organic farming 



1. Dezvoltarea capacităţii profesionale 

Cursuri de formare profesională pentru mai mult de 300 săteni, în tehnici de 

construcţie şi meşteşuguri tradiţionale: dulgherie, tâmplărie, zidărie, fierărie,  

producţie manuală de cărămidă şi ţiglă. 

Calificarea permite: obţinerea unor venituri mai stabile și crearea propriilor afaceri 



Centrul de Formare Profesională din Alma Vii 

•Primul Centru de Formare Profesională din mediul rural a fost înfiinţat în 

satul Alma Vii, judeţul Sibiu  

•Cursurile sunt oferite sătenilor gratuit, şi sunt susţinute de experţi din ţară şi 

străinătate 

•Formare în meserii tradiţionale, dar şi o paletă largă de alte cursuri  

 



Curs de limbă engleză - Alma Vii 2011 





Echipa locală de dulgheri din Alma Vii 



Folosirea materialelor locale tradiționale 



Reabilitarea casei nr.8 Viscri - 2005 







2. Dezvoltarea antreprenoriatului local 

•Autorizare activitate 

•Urmărim să avem colaborări pe termen lung cu sătenii, asigurându-le în 

acest fel: 

- un venit consistent şi stabil 

- posibilitatea de a rămâne în sat 





filmulete cu mesteri/De ce lucrati cu MET.mov


Programul de reabilitare a anexelor si surilor incepe 2007 



Programul de reabilitare a anexelor si surilor incepe 2007 



Programul de reabilitare a anexelor si surilor incepe 2007 



Încurajarea micilor întreprinderi rurale 

• Am finanţat crearea a: 

- 3 fierării 

- 2 cuptoare de cărămidă şi ţiglă  

- 4  ateliere de dulgherie 

- 2 ateliere de ţesut 

• Acestea au fost transferate meşterilor şi meşteşugarilor locali, care continuă 

activitatea conform standardelor definite de MET 



Cuptoarele din Viscri şi Mălâncrav - 12.000 de ţigle şi 4.000 cărămizi per ardere 









Revitalizarea meşteşugurilor în Mălâncrav, jud. Sibiu 



Revitalizarea meşteşugurilor în Viscri, jud. Braşov 



Revitalizarea meşteşugurilor în Viscri, jud. Braşov 



Livada de meri (108 ha) și fabrica de suc Mălâncrav 



• Plafar rural, pentru ambalarea plantelor medicinale – 

Archita  



• Bucătăria Comunitară pentru producţia de conserve din 

legume şi fructe – Viscri  

Înainte de restaurare 



După restaurare 







Viscri – Strada Bisericii 





Mobilier stradal Florești 



Plantarea puieti de peri 





3. Încurajarea turismului responsabil 

• Cursuri de formare în turism pentru mai mult de 40 de săteni 

 

• În urma absolvirii acestor cursuri şi obţinerii unei calificări: 

- am contractat peste 20 de săteni pentru administrarea caselor de 

oaspeţi ale Fundaţiei 

- am sprijinit peste 22 de familii pentru amenajarea propriilor case 

de oaspeţi 

 

• Fundaţia îi sprijină în continuare prin consiliere privind standardele 

de calitate şi prin asigurarea unui flux consistent de turişti din 

România şi din străinătate 







Casa de oaspeţi- Mălâncrav 







Conacul Apafi Mălâncrav 













Eco Tourism – Saxon Greenways 

• The trail starts from the medieval citadel of Sighisoara and passes through 

several Saxon villages.  

• Using county and local roads, the Saxon Greenway follows the landscapes 

in  Sighisoara - Tarnava Mare area, recently included in the European 

Natura 2000 ecological network. 



Mălâncrav worshop agro-turism 



First ecological water purification sistem - 2011 

 



Premii 

•Gala Societăţii Civile 2012 – Premiul I si Premiul Durabilitate – Proiectul ECO H2O 

Prima Stație de Eupare Ecologică 

•Gala Societăţii Civile 2012 – Premiul III - Conservarea peisajului istoric din satele 

săsești ale Transilvaniei 

•Marele Premiu al Galei Societăţii Civile şi Premiul I la Categoria Artă şi Cultura, 2010 

– pentru revitalizarea a zece sate din sudul Transilvaniei 

•Premiile I şi II la Green Apple Awards, 2009 – pentru reabilitarea patrimoniului 

arhitectural din Viscri şi reconstrucţia Conacului  Apafi din Mălâncrav 

•Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniul Cultural – Europa Nostra, 2007 – pentru 

conservarea monumentelor istorice  şi participarea socială a satelor săseşti din 

Transilvania 

•Premiul Guvernului Austriac, 2006 – pentru turism ecologic  

•Premiul Responsible Tourism Awards, 2004 – pentru abordarea inovativă în turism  

•Premiul Special la Concursul Environmentally Friendly Travelling in Europe, 2006 – 

pentru casele agroturistice din satele săseşti 

 





Vă mulţumesc pentru atenţie. 

Fundaţia Mihai Eminescu Trust 

Str. Cojocarilor nr.10 

545400 Sighişoara 

Tel./Fax.: 0265-506024 

E-mail: admin@mihaieminescutrust.org  
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