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Anexă la hotărârea nr. 123/29.07.2021 

 
 

SCRISOARE DE SUSŢINERE 
 

 
Încheiată astăzi ……………..................., între: 
 
Asociaţia Mioritics, ca entitate gazdă a Unității de Management a Destinaţiei de ecoturism 
Colinele Transilvaniei, având CIF 16533930 şi fiind reprezentată de Mihai Dragomir în calitate 
de director 
 

şi  
 
Consiliul Județean Mureș, reprezentat de domnul Péter Ferenc în calitate de președinte. 

 
Obiect: Susţinerea Parteneriatului pentru dezvoltarea şi promovarea destinaţiei de ecoturism 
Colinele Transilvaniei şi a Unității de management a acesteia. 
 
1. Obiectivele parteneriatului: 
 
1.1. Dobândirea statutului oficial de destinaţie de ecoturism, emis de Ministerul Economiei, 

Energiei și Mediului de Afaceri – Direcția Turism, prin promovarea valorilor culturale şi 

naturale ale zonei Colinele Transilvaniei. Această zonă cuprinde suprafaţa ce coincide 

cu situl Natura 2000 Podişul Hârtibaciu - Sighişoara Târnava Mare – Olt 

(ROSPA0099), cu teritorii aparținând de 44 de UAT-uri. Destinația este delimitată în 

sud de malul drept al Oltului și drumul E68/DN1 Sibiu-Brașov, în vest de creasta 

deluroasă dintre Mihăileni și Vurpăr și de pâraiele Biertan, Moșna, Metișul și Zăvoiul 

până la localitatea Șaroș pe Târnave, în est de aliniamentul deluros dintre localitățile 

Ungra și Rupea, pârâul Valea Mare, creasta dintre localitățile Dacia și Fișer, limita 

comunei Bunești, granițele județului Mureș cu Brașov și cu Harghita, în nord de malul 

stâng al Târnavei Mari.  

 
1.2. Dezvoltarea infrastructurii şi a produselor de turism într-un mod responsabil, cu 

respect şi atenţie faţă de capitalul natural, prin: 

 Crearea unei reţele integrate de servicii de ecoturism de calitate la nivelul destinației 
Colinele Transilvaniei; 

 Dezvoltarea durabilă şi promovarea pe plan naţional şi internaţional a destinației 
Colinele Transilvaniei, ca un model de dezvoltare durabilă şi de destinaţie de 
ecoturism; 

 Creşterea capacităţii membrilor Parteneriatului de administrare şi promovare a 
destinaţiei şi a serviciilor de turism; 

 Promovarea identităţii vizuale a zonei şi realizarea unei comunicări unitare şi integrate 
către turişti; 

 Conservarea şi valorificarea sustenabilă a ariilor naturale protejate, dar şi a peisajului 
arhitectural şi cultural tradiţional; 

 Îmbunătăţirea infrastructurii turistice la nivelul destinaţiei; 
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2. Atribuţiile părţilor: 
 
Asociatia Mioritics va: 
- Promova produsele şi serviciile ecoturistice existente în localitățile de pe raza județului 

Mureș, parte integrantă a destinaţiei Colinele Transilvaniei 
- Include periodic locuitorii din localitățile din județul Mureș, incluse în destinația Colinele 

Transilvaniei, în acţiunile de informare, conştientizare şi educaţie, desfăşurate în vederea 
dezvoltării resurselor în ecoturism 

- Susţine iniţiativele ce respectă criteriile ecoturismului* şi care se desfăşoară pe teritoriul 
localităţilor din județul Mureș, incluse în destinația de ecoturism Colinele Transilvaniei. 
 

Consiliul Județean Mureș va : 
- Include Unitatea de Management a destinaţiei Colinele Transilvaniei pe lista participanţilor 

la consultările județene ce vor avea loc pe subiecte legate de turism şi dezvoltarea 
infrastructurii de bază 

- Comunica bilateral cu Unitatea de Management în legătură cu evenimentele organizate în 
localitățile de pe raza județului Mureș și care sunt incluse în destinația Colinele 
Transilvaniei 

- Organiza întâlniri periodice cu Unitatea de Management a destinaţiei pentru armonizarea 
şi completarea planurilor de acţiuni pe termen scurt şi mediu, în ceea ce priveşte 
dezvoltarea turismului şi promovarea resurselor, dar şi a domeniilor conexe. 

 
 
 
Consiliul Județean Mureș              Asociaţia Mioritics 
 
 
 
Președinte        Director,   
Péter Ferenc        Mihai Dragomir 

 


