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Rezistența la inundații 
foc 

Schimbări climatice 
Agricultură sustenabilă 

Sate cu consum minim de 
energie 

Lanțuri de aprovizionare 
scurte 

Polenizare 
Carbon  

Sechestru 
Agro-

biodiversitate 

 
Biodiversitate 

Aer cura,  
Apă curată 

Calitatea hranei 
Siguranța hranei 

Turism specializat 

De ce peisajele HNV (Valoare Naturală Ridicată) sunt 

importante? 
Bunurile publice pe care le furnizează, valoare economică foarte ridicată 



  Târnava Mare,  

 zonă deluroasă cu o biodiversitate bogată, în jur de   
85 000 ha, populată de cca 5000 de familii  

 



Unul dintre cele mai mari situri agricole 

SCI/Natura 2000 

               → 
 





Pajiști foarte bogate în flori din flora spontană, cu 

importanță europeană deosebită 



…cu faună asociată acestor pajiști 



Zonă de înaltă valoare cultural – istorică 

Satele, managementul, tradițional, natura și-au păstrat 

echilibrul de-a lungul timpului 



Structura satului și a 

gospodăriei în ziua de azi 

este similară cu structura 

satelor de pe Rinul Mijlociu și 
Moselle din secolul 

al XII - lea 



Cum putem oferi un viitor acestor peisaje și acestor  

comunități ? 

Promovarea unei 

agriculturi prietenoase 

cu natura cu implicare 

și beneficii complexe 

locale 

Studierea habitatelor/ speciilor / 

peisajului și dezvoltarea unor măsuri 

pentru conservarea prosperității și 

biodiversității 

Marketing, plus de valoare 

pentru produsele locale 

folosind un brand comun 

de biodiversitate 

Diversificare, inclusiv agro-

turism și vânzare de produse 

locale 

Educație, festivaluri, 

activități cu comunitatea 

Reguli și 

Informare 

 

Publicitate 

 

Măsuri de agro-

mediu și alte măsuri 

CAP 





Cum am început? 

 

 

Cursuri specializate pentru localnici: 

 Cursuri de igienă alimentară 

 Cursuri de agroturism  

 Cursuri practice privind administrarea pensiunii  

 Cursuri de agromediu 

 Cursuri de marketing 

 Cursuri de ghizi  

 

 

          



 
Promovare online  

 crearea propriilor site-uri, pagini de social media 
 
  www.discovertarnavamare.ro 

 

www.fundatia-adept.org 

 

http://www.discovertarnavamare.ro
http://www.fundatia-adept.org
http://www.fundatia-adept.org
http://www.fundatia-adept.org


Promovarea zonei prin materiale printate 
 



 

Participare la evenimente, târguri naționale și internaționale 

Membru AER (Asociația de Ecoturism din România) 
 
  



Semnalizarea zonei 
 

Indicatoare, panouri explicative, promovând identitatea zonală de marcă 

și mândria locală 





Biroul ADEPT  

și 

 Centru de Informare Turistică 

Saschiz 

Centru de Informare Turistică  

Saschiz 



Centru de Informare Turistică  

din Saschiz 
 



Informații despre cazare și mese 

 

 



Informații despre cazare și mese 

 

 





 Creare de programe turistice integrând activități 

tradiționale autohtone  

 

pâine tradițională 



 Dezvoltăm agro-turism-ul ca sursă de venit direct legat de 

peisaj 

 

…fierar 

…cărbunar 



Tururile turistice făcute pentru a vedea activitătile tradiționale 

pentru a întări legătura între venituri si conservarea peisajului 

tradițional  

 

 

 

…stână 

…meet the bees 





Traseu de biciclete 



Traseu de biciclete 
retea de trasee care leagă satele/cetățile fortificate din zonă 







… pe traseul de biciclete sunt plasate  panouri 

informative despre natură 



Discover Tarnava Mare 2013 

Fundația ADEPT Transilvania 

împreună cu Fundația Orange vă 

invită să descoperiți Târnava Mare 



Discover Tarnava Mare 2013 



Discover Tarnava Mare 2013 



Discover Tarnava Mare 2013 



Discover Tarnava Mare 2013 



… legătura turismului cu produsele locale 



Revitalizarea și promovarea meșteșugurilor 



 

Agricultură tradițonală 

 

 

  

  

 

Produse de înaltă calitate, legate 

de zonă prin brand – brânzeturi, 

specialități din carne, miere, 

gemuri, turism, meșteșuguri 

Valorificarea produselor locale prin utilizarea brandului 



Film Art of Dar 



 Ingredientul pricipal…echipa ADEPT Transilvania 

       

 



 

Mulțumesc! 
 

www.fundatia-adept.org 

www.discovertarnavamare.org  

http://www.fundatia-adept.org
http://www.fundatia-adept.org
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