
Puterea schimbării în bine 
stă în oamenii din Colinele 

Transilvaniei
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O veche zicală ne 
spune că mai bine 
aprinzi o lumânare 

decât să te vaiți că este 
întuneric. Întunericul din 
ultimii ani în care ne-am 
pomenit cu toții mai fra-
gili din cauza pandemiei, 
războiului din vecini și si-
tuației economice nu ne-a 
înfrânt, nu? 

Pe parcursul acestui an 
am văzut multe lumânări 
aprinse în întuneric de 
oamenii din Colinele Tran-
silvaniei. Spre exemplu, 
am continuat să povestim 
despre nevoile și aspi-
rațiile celor 10 localități 
care primesc sprijin prin 
proiectul PACT2020 pen-
tru a fi cetățeni mai activi 

(pag.2-3), iar Alma Vii este 
una dintre aceste comuni-
tăți în care începem să ve-
dem cum acțiuni concrete 
schimbă viața comunității 
lor în mai bine (pag. 8).

Un nou orizont de cu-
noaștere și magie s-a 
deschis pentru mai mul-
ți copii care au reușit să 

depășească problemele 
analfabetismului datorită 
unui program educațional 
din satele sibiene Laslea, 
Mălâncrav și Florești 
(pag. 7) și noi oportunități 
de carieră se arată pentru 
tineri șomeri sau antre-
prenori (pag. 6).

În destinația ecoturisti-
că Colinele Transilvaniei 
(pag. 9) avem parte de o 
paletă largă de culturi, 
tradiții și o natură bogată, 
o rețetă perfectă pentru 
orice iubitor de frumos. 
De aceea ne mândrim să 
luăm parte la proiecte im-
portante precum conser-
varea pajiștilor bogate în 
flori sălbatice și speciilor 
rare de fluturi (pag. 4-5) și 
să promovăm oportunități 
de finanțare pentru inves-
tiții în turism responsabil 
(pag. 10).

Viața trebuie savurată și 
celebrată, deci haideți să 
ne amintim sărbătorile de 
peste an (pag. 11) și să 
privim cu speranță către 
viitor, findcă avem dovada 
clară: datorită oamenilor 
cu drag de locul acesta 
unic s-a menținut lumi-
na în casa noastră dintre 
dealurile line, acest loc 
minunat, Colinele Transil-
vaniei.

Lectură plăcută!
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PACT2020:
100 de ore de discuții,

10 localități,
1 singură preocupare

Proiectul PACT2020 a venit într-un mo-
ment când Transilvania are parte de 
multă atenție: când își plănuiesc vacan-

țe în țară, românii aleg Transilvania. Transil-
vania ca propunere turistică apare la BBC, în 
Financial Times și în ghidurile prestigioase 
ale lumii, care o recomandă drept unul dintre 
cele mai autentice locuri din Europa și o com-
pară cu Toscana. 

În acest context, proiectul pregătește fru-
moasele noastre sate pentru a întâmpina cât 
mai bine acest val de interes. PACT2020 își 
propune să-i identifice și să-i aducă la ace-
eași masă pe oamenii harnici și cu inițiativă, 
care pot mișca lucrurile, adică pe liderii lo-
cali. În centrul discuțiilor se află dorința de 
a combina cunoștințele, experiența și efortul 
pentru a deschide un dialog eficient cu auto-
ritățile. Miza proiectului este colaborarea și 
este mare: dacă reușim, lucrurile vor începe 
să se îndrepte în direcția dorită de fiecare sat 
în parte.

Vedem sate care reușesc să implice autorită-
țile în proiectele lor și au o relație stabilă cu 
primăria. La polul opus, vedem sate în care 
oamenii cred că nu se poate schimba nimic 
și aleg să se gospodărească singuri, așa cum 
pot. PACT2020 aduce exemplele de bună 
practică acolo unde oamenii abia se apucă 
de treabă. Proiectul susține schimbarea de 
jos în sus, de la firul ierbii către decidenți, 
și sprijină Saschiz, Criț, Viscri, Archita, Daia, 
Alma Vii, Richiș, Mălâncrav, Hoghilag și Ag-
nita în realizarea unei vieți mai bune, obținu-
tă prin implicare civică.

Practicarea democrației nu e simplă: trebuie 
să fii atent la agenda politică a comunei, să 
îndrăznești să sancționezi candidații care nu 
fac ce-au promis prin retragerea votului, să 
respecți ideea că se poate conlucra cu vecinii 
chiar dacă sunt diferiți. Dar tot democrația 
vine și cu drepturi care ne schimbă viața în 
bine: gestionarea câinilor fără stăpân, chel-
tuirea taxelor locale sau cum reacționăm la 
secetă sunt subiecte la care liderii locali pot 
participa activ cu soluții.
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Ne implicăm constant? 

Decidem să nu facem nimic? 

Vocea noastră va fi auzită. 

Lucrurile tot nu vor sta pe loc, doar că în cazul acesta ne vom uita de pe 
margine cum proiectele, ideile și interesele altor grupuri de persoane 

vor fi puse în practică.

În concluzie, trebuie să contribuim fiecare cum putem 
mai bine de dragul unui bine mai mare, comun, ce se 
poate obține doar dacă colaborăm. Este important să 
lucrăm împreună chiar dacă suntem diferiți: lucrători 
sezonieri în străinătate și fermieri locali, ciobani și ti-
neri care fac naveta la oraș, octogenari care încă își 
cultivă singuri roșiile și artiști, vânători, pădurari, oa-
meni nou stabiliți în sat și cei ce sunt aici de când se 
știu. Toți vor să trăiască într-un sat curat, în care curge 
apă potabilă la robinet, așezat într-o zonă bine împă-
durită și lipsită de mormane de gunoaie, cu asistență 
medicală și transport local. Lucrând împreună, liderii 
din sate vor găsi o cale să stea de vorbă cu autoritățile 
și vor face asta până când dorințele lor devin proiecte 
de hotărâre locală. Asta încearcă să facă PACT2020, un 
proiect derulat de Asociația WWF România, Asociația 
Mioritics, Fundația Mihai Eminescu Trust și care bene-
ficiază de o finanțare în valoare de 247.856  euro, prin 

programul Active Citizens Fund România, finanțat de 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 
2014-2021.

Deja am trecut de primele faze ale proiectului, cele în 
care aflăm situația economico-socio-culturală în fiecare 
dintre cele 10 localități, ce-și doresc liderii și care sunt 
instrumentele legale pe care ei le pot folosi pentru a 
obține rezultate. Acum învățăm împreună cum să ne 
facem vocea auzită și să fim mai puternici.

Oamenii din Coline care s-au alăturat proiectului 
PACT2020 sunt foarte diferiți, dar au o singură preocu-
pare: satul lor să facă lucrurile bine. Aproape de finalul 
proiectului, nucleul cu care am ținut legătura va avea 
la dispoziție un buget de aproape 1000 de euro pe care 
îl poate cheltui într-un proiect pentru sat.
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Metamorphosis:
protejarea fluturilor în 9 

zone din Transilvania 

Polenizatorii (albine, fluturi, gândaci, muşte etc.) sunt esențiali 
pentru menținerea unui mediu complex, bogat în floră și faună, 
dar și pentru sănătatea noastră. Aproape 90% dintre plantele 

sălbatice cu flori au nevoie de polenizatori pentru a transfera polenul, 
pentru supraviețuirea plantelor. La rândul lor, aceste plante asigură 
hrană, habitate și o gamă largă de alte resurse pentru multe specii de 
animale. Prin urmare, polenizatorii joacă un rol esențial în reglarea 
serviciilor ecosistemice care susțin producția de alimente, habitatele 
și resursele naturale.zare a cetățenilor folosind inspirație din resurse 
la nivel european, cât și din viața și nevoile oamenilor cu care ne-am 
consultat în cele 10 comunități din Podișul Hârtibaciului.  

Transilvania este o zonă importan-
tă la nivel european pentru speciile 
de fluturi care sunt amenințate în 
întreaga Europă. Datorită pajiștilor 
sale bine conservate, Transilvania 
are peste 250 de specii de fluturi 
diurni (activi ziua) (mult mai multe 
specii decât în țările din vestul Euro-
pei: de exemplu, Marea Britanie are 
59 de specii). Multe dintre aceste 
specii au dispărut în Europa de Vest. 

De exemplu, Colias 
myrmidone - Gălbiorul 
roșcat - este un obiec-
tiv special al proiectu-
lui întrucât în centrul 
țării este localizat unul 
dintre ultimele basti-
oane ale acestei specii, 
a cărei populație se 
află într-un declin ra-
pid în întreaga Europă 
centrală, cu excepția 
României și a Unga-
riei. Gălbiorul roșcat 
(Danube clouded ye-
llow) ar putea deveni 
simbolul proiectului. 

Conservarea pajiștilor bogate în flori sălbatice din România este esențială pentru supraviețuirea fluturilor, aşa 
că trebuie luate măsuri înainte ca multe alte specii să dispară ca urmare a pierderii habitatelor. 

Fundaţia ADEPT Transilvania  va face primii pași în această direcţie prin proiectul Metamorphosis, care va fi 
cel mai important proiect de conservare a fluturilor diurni implementat vreodată în România.

Proiectul va proteja polenizatorii în 9 situri din România, din Bihor până în Bacău şi va include cel puțin 12 
specii de fluturi amenințați cu dispariția. Proiectul va efectua o evaluare a speciilor de fluturi din toate aceste 
situri și va face legătura între specii și cerințele de habitat pentru a îmbunătăți eficiența măsurilor de conserva-
re. De exemplu, unele specii de polenizatori depind de anumite specii de plante, alte specii de polenizatori sunt 
sensibile la cosit sau pășunat în anumite perioade ale anului, în timp ce unii polenizatori depind de prezența 
anumitor alte specii de animale gazdă, cum ar fi furnicile.

Proiectul va restabili peste 500 ha de habitate de pajiști care sunt vitale pen-
tru speciile de polenizatori (inclusiv fluturi, albine sălbatice, viespi, bondari, 
sirfide etc), iar peste 1.200 de hectare vor face obiectul unor acorduri de ma-
nagement al terenurilor.

500ha
 pajiști
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Fermierii și comunitățile locale vor fi incluși în pro-
cesul decizional, în special în aspecte legate de 
restaurarea și gestionarea habitatelor. Durabilitatea 
rezultatelor va fi asigurată dacă protecția habita-
telor aduce beneficii locale și se bucură de sprijin 
local. În plus, distrugerea habitatelor poate cauza 
nu numai pierderea biodiversității, ci și pierderea de 
venituri pentru comunitățile agricole locale. 

Impactul măsurilor de conservare  asupra biodi-
versității va fi măsurat prin monitorizarea anuală 
efectuată de către biologi experți, dar şi de către 
vizitatorii ce ajung în siturile de interes, pro-
movând astfel şi iniţiativele ştiinţifice cetăţeneşti.

5

Astfel, starea de conservare a cel puțin 12 specii de 
fluturi amenințați ar trebui să se îmbunătățească în 
mod măsurabil.  În același timp, cerințele de habitat 
sperăm să fie mai bine înțelese, iar prin implicarea 
localnicilor și a vizitatorilor în cercetare va crește 
gradul de conștientizare a acestora cu privire la rel-
evanţa biodiversității în zonele agricole cu înaltă 
valoare naturală. Prin activități concrete se va per-
mite transferul de cunoștințe, inclusiv către factorii 
de decizie politică locali și naționali. 
În cadrul proiectului, ADEPT va colabora în-
deaproape cu Societatea Română de Lepidopterol-

ogie (RLS). Proiectul va duce la includerea RLS în 
lupta pentru conservarea polenizatorilor la nivel eu-
ropean și va consolida conservarea pe termen lung a 
polenizatorilor pe întreg teritoriul României.
Acesta va fi cel mai important proiect de conservare 
a polenizatorilor implementat vreodată în România, 
care este o zonă extrem de importantă la nivel euro-
pean pentru albine, fluturi și alți polenizatori. Acest 
proiect se poate replica și în alte zone din Romania 
întrucât toate informaţiile necesare vor fi puse la dis-
poziţia celor interesaţi.
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Oportunități pentru tineri 
șomeri sau antreprenori 

FUNDAȚIA ADEPT TRANSILVANIA, 
în parteneriat cu S.C. E.CECA S.R.L 
și Asociația ASURA, a lansat proiectul 
”AntrepreNEETs”, cod SMIS 153979, 
în regiunea Centru (judeţele Mureş, 
Braşov, Sibiu, Alba, Covasna şi Har-
ghita), proiect ce se va derula până în 
28 decembrie 2023.

Proiectul este cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul Ope-
rațional Capital Uman 2014-2020, 
Axa Prioritară 1 - Inițiativa “Locuri de 
muncă pentru tineri”, Prioritatea de 
investiții 8.ii.

Obiectivul general al proiectului 
constă în dezvoltarea unui meca-
nism integrat de promovare a unei 
ocupări sustenabile și de calitate 
a forței de muncă pentru cel pu-
țin 374 de persoane care fac parte 
din categoria tinerilor NEETs, șo-
meri cu vârsta între 16 – 29 ani, 
înregistrați la Serviciul Public de 
Ocupare cu rezidența în Regiunea 
Centru. De asemenea, prin proiect 
se vizează dezvoltarea de acțiuni con-
crete privind îmbunătăţirea nivelului 
de competențe profesionale relevante 
pentru piața muncii pentru 304  tineri 
NEETs (cu nivel de ocupabilitate B, C 
şi D) și stimularea demarării unei ac-
tivităţi independente pentru 12 tineri 
NEETs (cu nivel de ocupabilitate A) cu 
valenţe antreprenoriale prin finanţa-
rea cu subvenţii (micro-grant-uri) de 
25.000 Euro/subvenţie (123.735 lei/
subvenție).

În cadrul proiectului, se vor derula: un 
program de mediere pe piaţa muncii, 
un program de formare  profesională 
și unul de antreprenoriat.

●  Programul de mediere pe piaţa muncii vizează 
ocuparea efectivă a 374 de tineri NEETs A, B, C 
şi D prin metode, tehnici şi instrumente de căuta-
re locuri de muncă testate şi validate în raport cu 
piaţa muncii din România.

●  Prin programul de formare profesională, 304 ti-
neri NEETs (nivel de ocupabilitate B, C şi D) din 
grupul ţintă vor participa la cursuri de iniţiere, 
specializare şi calificare personalizate pentru ne-
voile specifice ale acestora şi adaptate la cerinţe-
le pieţei muncii, fiind acordată și o subvenție în 
cuantum de 1.400,00 de lei brut.

●  Programul de antreprenoriat sprijină 70 de tineri 
NEETs (nivel de ocupabilitate A) prin organiza-
rea de cursuri de dezvoltare a competențelor an-
treprenoriale, în scopul deschiderii unei afaceri 
și acordarea a 12 subvenţii (micro-grant-uri) de 
25.000 de euro/subvenţie, dar și oferirea de servi-
cii personalizate de consiliere, consultanţă şi men-
torat pentru pregătirea implementării planurilor 
de afacere selectate, sprijin în înfiinţarea entităţi-
lor sprijinite şi monitorizarea funcţionării confor-
me a entităţilor nou înfiinţate.

Publicul interesat să ia parte în proiect 
este invitat să scrie la adresa de email 
antrepreneets@fundatia-adept.org.

În vederea preînscrierii la activitățile proiec-
tului, trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții:

●  Au domiciliul/reşedinţa într-una din 
localităţile din regiunea Centru (Alba, 
Mureș, Harghita, Covasna, Sibiu, Bra-
șov);

● Au vârsta cuprinsă între 16-29 ani;

●  Nu sunt ocupaţi pe piaţa muncii și nu 
urmează nicio formă de educaţie sau 
formare;

●  Sunt înregistraţi, informaţi, consiliaţi 
şi profilaţi în prealabil de către Ser-
viciului Public de Ocupare (SPO) din 
regiunile vizate;

Dacă ai între 16-29 de ani și vrei să îți îmbunătățești șansele de porni 
cu dreptul în căutarea unui loc de muncă sau vrei să îți deschizi propria 
firmă, participă la cursurile de formare, specializare sau de competențe 
antreprenoriale organizate în 6 județe din centrul țării. Citește mai de-
parte pentru a afla mai multe despre serviciile și subvențiile care te pot 
ajuta să îți lansezi cariera. 
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Și nouă ne pasă

În acestă pagină povestim despre o 
altă inițiativă locală care aduce be-
neficii într-o comunitate din Colinele 

Transilvaniei. Așteptăm și alte povești 
din comunitățile din care faceți parte! 

Așa cum spuneam, Asociația Casa Na-
turii din Laslea, cu sprijinul finanțării 
obținute în cadrul programului Granturi 
Nouă ne pasă 2021-2022, al Fundației 
Nouă ne pasă au implementat un proiect 
educațional prin care 15 copii și adoles-
cenți au reușit să progreseze de la a citi 
pe silabe la a susține prezentări argu-
mentate pe baza unui text. Evoluția copi-
ilor cu vârste între 6 și 18 ani din satele 
sibiene Laslea, Mălâncrav și Florești este 
rezultatul unei investiții educaționale de 
lungă durată, începută în 2020. Proiectul 
a fost implementat în comunități vulnera-
bile, marcate de rate ridicate ale analfa-
betismului funcțional, absenteismului și 
abandonului școlar.

Săptămânal, copiii și adolescenții, împărțiți pe grupe în funcție de nevoi și 
vârstă, au lucrat cu două formatoare cu experiență pedagogică. Cei mici 
au avut parte de lecții interactive, grupate în module tematice, în care 
și-au dezvoltat competențele în citire. Copiii au progresat de la citit pe 
silabe la citit cuvinte întregi, la înțelegerea mesajului textului. Pas cu pas, 
atelierele au adăugat exerciții prin care au fost stimulate abilitățile de 
formare a unei opinii proprii pe baza lecturilor, argumentare, dezbatere și 
prezentarea propriilor puncte de vedere.

Lectura a fost pretextul perfect pentru discutarea unor teme importante 
precum protecția mediului, egalitatea de șanse, autocunoașterea și gesti-
onarea emoțiilor, istorie și civilizații antice, artă și cultură, gestiunea pro-
priilor finanțe. Copiii au folosit exprimarea artistică, jocurile și munca în 
echipă, instrumente care le-au făcut procesul de alfabetizare distractiv și 
ușor.

Investiția pe termen lung în educație de calitate la sat a fost vizibilă încă 
o dată în vara acestui an, când jumătate dintre participanți, elevi în clasa 
a VIII-a sau a XII-a, au dat examenele de sfârșit de ciclu educațional. Rata 
de promovare a examenelor la română în rândul beneficiarilor de la Clubul 
Copiilor Laslea a fost de 100%, comparat cu 45% media în sat. Acest rezul-
tat este un indiciu suplimentar că tinerii de la sate pot progresa în educa-
ția lor atâta timp cât au parte de intervenție educațională țintită pe nevoile 
lor specifice,  pe termen lung, suplimentar față de educația formală.

Despre Asociația Casa Naturii:  asociatia.casa.naturii@gmail.com, casa-
naturii.ro, facebook.com/asociatia.casa.naturii.  Casa Naturii este un ONG 
activ în mediul rural, a cărui misiune este să sprijine tinerii să devină 
liderii satelor lor prin programe educaționale care încurajează gândirea 
critică, inițiativa, munca în echipă. 

„Clubul este a doua mea 
casă, nici nu mai știu de cât 
timp vin aici săptămână de 
săptămână, eu sunt de la 
început aici!”
ne-a spus Vio, participantă la Club, între-
bată despre cum se simte la Clubul Copi-
ilor Laslea.

„Ce am făcut la Club m-a 
ajutat să iau notă bună la 
examen”
a adăugat Hana, acum boboc la liceu.

„Fata mea vine acasă și îmi 
povestește despre Egiptul 
Antic, Frida Kahlo și lucruri 
de care eu nici nu am auzit” 
ne-a mărturisit o mamă. 

15 copii dintr-o comună sibiană dezavantajată au depășit 
problema analfabetismului cu sprijinul unei soluții locale : 

atelierele educaționale de la Clubul Copiilor Laslea
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tecturii și modifică unici-
tatea satului.

Participanții au considerat 
că educația și evenimente-
le sunt importante pentru 
a genera dezvoltare de 
lungă durată și ar dori să 
existe mai multe astfel de 
oportunități de a colabo-
ra și sărbători unicitatea 
care reprezintă Alma Vii.

Cum prinde noi puteri 
Alma Vii?

Frumusețea satului Alma 
Vii vine și din comporta-
mentul fiecărui localnic, 
iar prin comunicare și co-
laborare cu cei direct im-
plicați și dornici de schim-
bare echipa PACT2020 
lucrează pentru a găsi 
soluții specifice, adaptate 
satului.

Există un nou grup activ 
format din vechi și noi 
locuitori care demarează 
realizarea unui ONG cu 
o strategie mai clară fo-
cusată pe priorități. De 
asemenea, faptul ca exis-
tă deschidere din partea 
Primăriei din Moșna și se 
demarează proiecte de in-
frastructură este încuraja-
tor. 

Prin schimburi de experi-
ență, Alma Vii poate dez-
volta un model prin care 
să folosească mult mai 
bine atractivitatea Cetății 
nou-renovate, posibilita-
tea de a valorifica traseele 
de bicicletă ce sunt plani-
ficate de GAL Podișul Me-
diașului, precum și pro-
grame prin care să sprijine 
fermierii pentru o formulă 
asociativă și valorificarea 
produselor rezultate. 

Spirit comun și acțiune civică în 
Alma Vii 

Numele și oamenii

Acest sat din comuna 
Moșna din județul Si-
biu este cunoscut și ca 
Alma între Vii sau Alma 
săsească (în germană Al-
men, în maghiară Szászal-
mád, Almád, Szászalmás, 
Német-Almás, Almás). 
„Alma” înseamnă măr în 
maghiară și denumirea de 
„Vii” amintește de podgo-
riile care erau odată nu-
meroase prin aceste părți.

După exodul în masă al 
saşilor la începutul anilor 
1990 satul a suferit masiv 
din cauza depopulării şi 
şomajului. Din fericire în 
ultimii ani se întrevede o 
migrație de la oraș în zo-
nele rurale, iar Alma Vii 
primește și ea noi locuitori 
care apreciază beneficiile 
naturale și culturale ale 
zonei aducând cu sine idei 
noi și energie bună.

Există echilibru și armo-
nie între locuitorii de ori-
gine română și romă, iar 
dorința comună de a avea 
un trai mai bun împreună 
cu diversitatea de vârste 
și preocupări, deschiderea 
către nou, dar păstrând la 
loc de cinste tradițiile fi-
ecărei etnii, pun Alma Vii 
pe drumul cel bun. 

Bucuria și provocările de 
zi cu zi

Pe parcursul vizitelor 

și atelierelor de implicare civică realizate de echipa 
PACT2020, în ultimii ani au reieșit atât lucrurile cu 
care se mândresc cât și preocupările oamenilor gospo-
dari din Alma Vii.

Am aflat că arhitectura tradiţională s-a păstrat aproape 
intactă de-a lungul secolelor și că fiecare casă şi zidul 
curţii ei sunt zugrăvite în culori distincte şi fiecare fa-
ţadă este decorată cu emblema familiei sau o zicală şi 
cu o dată amintind de un eveniment din istoria clădirii. 
Agricultura are încă puternice elemente tradiţionale, 
iar fânul este încă cosit şi uscat în căpiţe, apoi trans-
portat cu căruţa în gospodării, fapt ce ajută enorm po-
lenizatorii precum albinele și speciile rare de fluturi. 
Nu lipsesc livezile, grădinile cu legume și flori și nici 
păstoritul oilor și vacile ale căror lapte este procesat în 
manieră tradițională. 

Dar nu este totul lapte și miere, fiindcă oamenii au ne-
voie și de siguranță, servicii, infrastructură și un mediu 
curat pentru a prospera. Dorința de a crește nivelul de 
curățenie și reintroducerea unor acțiuni comune de în-
grijire a satului au rezonat cu toți membrii comunității 
care au participat la întâlnirile cu echipa proiectului 
PACT2020. 

În timp ce toți doresc o comunitate prosperă, inițiative-
le antreprenoriale sunt puține și exodul tinerilor este 
tot mai puternic resimțit de cei care aleg să rămană 
acasă. Transportul în comun lipsește, la fel și cabinetul 
medical. 

Resursele financiare limitate afectează specificul arhi-

Un bastion al tradițiilor situat într-un peisaj bogat în 
natură care a rămas neclintit în urma provocărilor 
trecutului său tumultuos împânzit de invazii ale 

tătarilor, comunism sau abandon rural, Alma Vii, este 
unul din satele alese pentru a clădi o comunitate mai 

unită și activă prin proiectul PACT2020. 
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Iată câteva locuri în care 
puteți afla mai multe despre 
Alma Vii: 

Site-ul web: 
www.almavii.ro

Grupul de Facebook al 
satului: 
Satul nostru, Alma Vii
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Destinaţia de ecoturism Colinele 
Transilvaniei

Cum este să locuiești unde oamenii visează să 
călătorească?

Povestea destinației începe în anul 2012, când mai 
mulți parteneri locali implicați într-un proiect 
comun https://www.natura2000transilvania.ro/, 

au recunoscut valoarea ecoturistică a zonei printr-un 
brand numit  ”Colinele Transilvaniei” pentru zona 
care se suprapunea peste ariile protejate Sighişoara 
Târnava Mare Podișul Hârtibaciului.  
Destinația „Colinele Transilvaniei” se întinde în jurul 
văii Hârtibaciului, al malului stâng al Târnavei Mari și 
al malului drept al Oltului, pe o suprafață de aproxi-
mativ 260.000 hectare. Peste 100.000 locuitori trăiesc 
în 44 de comune şi oraşe în această zonă.

Aceștia sunt: Asociaţia Mioritics, Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu, WWF România, Fundaţia ADEPT Transil-
vania, Fundaţia Mihai Eminescu Trust, Asociația Monumentum, GAL Dealurile Târnavelor, GAL Microregiunea 
Hârtibaciu, GAL Podisul Mediaşului, GAL Asociatia Transilvană Braşov Nord și Fundația Biserici Fortificate.

 Turiștii vin în sudul Transilvaniei (pe axa Sibiu – Sighi-
șoara – Brașov), atrași de natura sălbatică, peisajele 
mozaicate, pajiștile cu stejari seculari, de comunită-
țile pitorești și de frumusețea vieții tihnite pe care o 
experimentează aici. De aceea, ne dorim ca viitorul 
turismului în zonă să păstreze acest tablou, dar să și 
permită comunităților să se dezvolte. 

În acest scop, în 2015, a fost creată o Unitate de Ma-
nagement a Destinaţiei, care să fie o punte de legătură 
între toți cei care sunt implicați, direct sau indirect, în 
turismul din regiune.

Colinele Transilvaniei  este o iniţiativă a unor importanți actori din zonă, parteneri care dau valoare acestei 
zone deosebite prin proiectele pe care le implementează și prin sprijinul pentru dezvoltarea comunităților. 
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Depunerea proiectelor se face la sediul GAL Dealurile Târnavelor  din localitatea Saschiz, str. Principală, nr. 159, județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00. 

Informații privind accesarea și derularea Măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului și anexele acestora de pe 
site-ul GAL DT - www.tarnava-mare.ro și în Apelurile de Selecție (varianta simplificata și varianta detaliată) disponibile pe www.tarnava-mare.ro, secțiunea ,,Primire proiecte”.  

Date de contact pentru informații suplimentare: dealuriletarnavelor@yahoo.com, Tel. 0265.711.718

Teritoriul GAL Dealurile Târnavelor cuprinde comunele: Biertan și Laslea-  județul Sibiu, Albești, Apold, Daneș, Nadeș, Saschiz, Vânători – județul Mureș. 

GAL Dealurile Târnavelor derulează în această toamnă 
trei sesiuni de depunere de proiecte pentru sectorul 

privat, non-agricol, în special turism. 

1.
Apel de selecție Măsura 09/6A – 

Turism – sector privat. 

Fondul disponibil pentru sesiunea 
nr. 2/2022: 61.233,48 euro (valoare 
FEADR). Suma maximă nerambur-
sabilă acordată pentru finanțarea 
unui proiect: 61.233,48 euro (va-
loare FEADR). Termenul limită de 
depunere este 25 noiembrie 2022, 

ora 15:00

2.
Apel de selecție Măsura 10/6A – 

Afaceri rurale non – agricole

Fondul disponibil pentru sesiunea 
nr. 3/2022: 80.000 euro (Valoare 

FEADR). Suma maximă nerambur-
sabilă acordată pentru finanțarea 
unui proiect: 20.000 euro (Valoa-
re FEADR). Nu se acordă sume 

intermediare. Termenul limită de 
depunere este 25 noiembrie 2022, 

ora 15:00. 

3.
Apel de selecție Măsura 11/6A – 
Cooperare în sectorul turistic 

Fondul disponibil pentru sesiunea 
nr. 1/2022: 94.500,53 euro (Valoare 

EURI). Suma maximă nerambur-
sabilă acordată pentru finanța-

rea unui proiect: 94.500,53 euro 
(Valoare EURI). Termenul limita de 
depunere a proiectelor: 30 noiem-

brie 2022, ora 15:00. 

Finanțări pentru investiții în turism prin 
Strategia de Dezvoltare Locală a GAL 

Dealurile Târnavelor 

IMPORTANT

Termenului maxim de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) 
este 31.12.2025, iar pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, 
termenul maxim de contractare este 31.12.2023. 

!



11

Evenimente în Coline
Chiar dacă umbra pandemiei încă a rămas asupra 
noastră anul acesta, din fericire am avut momente 
de răgaz în care am putut să reluăm o serie de eve-
nimente care să ne aducă bucuria și speranța din nou 
în suflet.   

Ne amintim cu drag de ...

Târgul de Crăciun, Hosman

Sâmbătă, 17 decembrie, are loc cea de-a patra ediție a Târ-
gului de Crăciun de la Hosman. Sunteți așteptați să petreceți 
o după amiază de poveste, în jurul bisericii fortificate din sat. 

Fundația Biserici Fortificate (Stiftung Kirchenburgen) vă pre-
gătește un program frumos și variat dedicat atât copiilor cât 
și adulților, cu produse deosebite din Valea Hârtibaciului și cu 
atmosferă de Crăciun în incinta bisericii fortificate! 

PROGRAM 

15:00-20:00 Târg de Crăciun 

15:00-17:00 Program pentru copii 

16:00 Concert de colinde 

17:00 Concert & tur ghidat în biserica evanghelică 

18:00 Ieslea vie 

19:00 Tombolă 

19:30 Surpriză muzicală

Sărbătoarea Rabarbărului din Saschiz

Festivalul Venetic.live. din Gherdeal

Festivalul Terapiilor din Șoard

Sărbătoarea tuberozelor în Hoghilag

Sărbătoarea zacuștii din Saschiz

Sărbătoarea recoltei de la Archita

...și ne pregătim să continuăm cu spor în lunile ce ur-
mează cu alte ocazii de veselie, schimburi de experi-
ență, bunătăți și cultură.



Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program 
finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a 

Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021;

Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org

Pentru mai multe informații accesați
www.colinele-transilvaniei.ro/pact2020

Dezvoltarea destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei este finanțată prin intermediul programului „Green Entrepreneurship – Dezvoltarea Destinațiilor de 
Ecoturism din România”, un program comun al Romanian-American Foundation și Fundația pentru Parteneriat, susținut de Asociația de Ecoturism din România.

Publicația este concepută și editată de Unitatea de management a viitoarei destinaţii pentru ecoturism Colinele Transilvaniei, o iniţiativă a: 
Asociaţia Mioritics, Asociaţia Judeţeane de Turism Sibiu, WWF Romania, Fundaţia ADEPT Transilvania, Fundaţia Mihai Eminescu Trust (MET), GAL Dealurile Târnavelor, 

GAL Microregiunea Hârtibaciu, GAL Podişul Mediaşului, GAL Asociaţia Transilvană Braşov Nord, Fundația Biserici Forticiate și Asociaţia Monumentum

  Colinele Transilvaniei   colineletransilvaniei@gmail.com

Editat și tipărit de:

Proiect 
derulat de: Susținut de:

Ajutorul reciproc, la bine și la mai puțin bine, în per-
soană sau online este un lucru cu care oamenii activi 
din Colinele Transilvaniei se pot mândri! Fie că vrei 
să afli cum se pune la cale un eveniment reușit, care 
sunt pașii pentru a încuraja ecoturismul mai aproape 
de casă sau a pune bazele unui program educativ, în-
scrie-te pe grupul de Facebook!

Acest spațiu virtual te inspiră și îți oferă conexiunea 
necesară la realitatea din Colinele Transilvaniei

Intră în grup! Scanează codul sau caută pe Facebook 
grupul denumit: Parteneri pentru Coline.

Avem nevoie de tine! Hai în grupul 
Parteneri pentru Coline! 
#haide acum! 

Grupul face parte din proiectul PACT2020, imple-
mentat de Asociația WWF România, în parteneriat cu 
Asociația Mioritics și Fundația Mihai Eminescu Trust, 
prin care sprijinim comunitățile cu ajutorul unor cu-
noștințe și abilități noi, să se implice în luarea deci-
ziilor legate de satul/comuna lor, în vederea creșterii 
bunăstării lor și a naturii care ne înconjoară.


