
fost odată ca niciodată... 

 

...o carte numită România! 

 Una dintre poveştile din paginile ei vorbeşte despre meșteri și negustori, boieri și domnițe, 

artiști și oameni de cultură, târguri, biserici și castele. Povestea se numește Brașov.  

Din 2011, povestea Brașovului are o continuare: proiectul european Experiențe culturale de 

neuitat în inima Transilvaniei, implementat de Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov prin 

POR, DMI 5.3. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 1 milion de lei. 

Cum epoca barzilor s-a stins, poveștile minunate, precum cea a Brașovului, au nevoie de un glas 

puternic care să le facă auzite. Această inițiativă s-a concentrat pe promovarea culturală a tuturor 

obiectivelor din zonă. În total au fost create și distribuite peste 15.000 de materiale: broșuri, hărți 

turistice și obiecte tradiționale personalizate. 

Încheierea? În povestea Brașov sunt atât de multe personaje încât s-ar putea să te întâlnești chiar 

și cu tine însuți! 
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Experiențe culturale de neuitat în inima Transilvaniei 
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...tărâmul lui Dracula, castele, natură sălbatică, biserici fortificate, peisaje de basm. Într-un 

cuvânt:Transilvania, o destinație turistică aflată în continuă dezvoltare.  

Însă preocuparea constantă pentru susținerea brandului de țară presupune educarea 

comunităților în spiritul dezvoltării durabile. „Mă dezvolt astăzi, dar trebuie să las loc și zilei de mâine” - o 

idee atât de simplă, dar atât de dificil de aplicat. În zone ca Hârtibaciu, Târnava Mare și Țara Oltului, 

care cuprind 7 arii naturale protejate, păstrarea biodiversității naturale este un imperativ. 

Sub stindardul dezvoltării durabile, Asociația WWF a pus bazele proiectului Pentru Natură și 

Comunități Locale-Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt 

pentru a ajuta comunitățile locale să ia măsurile necesare pentru conservarea peisajelor care au 

consacrat zona rurală a Transilvaniei. O zonă care a fermecat nu doar cercetătorii și specialiștii în 

protecția mediului, ci chiar și capete încoronate: ASR Prințul Charles al Marii Britanii.  

Proiectul este finanțat prin POS Mediu, Axa 4, are o valoare de aproape 15 milioane de lei şi şi-a 

propus să implementeze un sistem de management durabil al mediului natural în vederea conservării 

speciilor și habitatelor de interes comunitar și național. Au fost inventariate 21 de habitate și 65 de 

specii de animale, păsări, mamifere, pești, reptile, nevertebrate și plante. 

O veche zicală spune că Omul sfințește locul. Adaptată zilelor noastre, ea ar suna: omul slujește 

sustenabil locul.  
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Pentru Natură și Comunități Locale - Natura 2000 în zona 

Hârtibaciu - Târnava Mare - Olt 

�� 

 AAA 



 

fost odată ca niciodată...  

...o legendă!  

Se spune că atunci când Dumnezeu a vrut să creeze calul, i-a spus Vântului de Sud: Vreau să se facă o 

creatură ca tine. Strânge-te! și vântul s-a strâns. Atunci...a luat o mână de material și a făcut un cal. Această 

scurtă poveste o regăsim și în interiorul complexului turistic de la Pănicel. Un proiect, finanţat prin 

POR, DMI 5.2, cu o valoare totală de peste 7 milioane de lei, care a transformat Ferma Turistică 

Pănicel într-o oază de relaxare. Rezultatul? Te face să afirmi: Vin aici și data viitoare! 

Amplasat pe DN 73 în apropiere de Brașov, Râșnov și Bran, complexul dispune de trei lacuri și 

de o suprafață totală de 70.000 mp. Priveliștea este minunată, facilitățile de cazare și agrement sunt o 

încântare, iar focul de tabără întreține oricând atmosfera. 

Complexul este un punct de liniște și intimitate și oferă o gamă largă de servicii: bucate alese 

preparate cu ingrediente din ferma proprie, facilități pentru evenimente și sesiuni de instruire, lacuri 

pentru pescuit și relaxare și spațiu suficient pentru a îmbrățișa bucuria relaxării.  
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Complex turistic Pănicel - Râșnov 
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„...un curs de calificare pentru postul de cameristă care mi-a dat multă încredere în forțele proprii.”  

Așa începe povestea unui proiect care a angrenat câteva mii de oameni sub tutela necesității 

dezvoltării unui drum profesional. Este o inițiativă pusă în slujba informării, consilierii și pregătirii 

profesionale într-un domeniu plin de provocări și așteptări înalte din partea fiecărui client - turismul. 

 Proiectul a fost finanțat prin POSDRU, DMI 2.3., iar valoarea sa este de aproape 20 de milioane 

de lei. Proiect implementat la nivel național, Calificarea în turismul balnear-o șansă pentru viitor a fost o 

adevărată busolă profesională pentru 4.000 de angajaţi în turism, sprijinindu-i să se formeze continuu. 

 Cu o gândire strategică națională și planuri de acțiune regională/locală, proiectul a schimbat 

destine și mentalități. 
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Calificarea în turismul balnear - O șansă pentru viitor! 
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