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Misiunea Programului Anii Drumeției este de a încuraja petrecerea timpului în aer 
liber și practicarea activităților responsabile, specifice ecoturismului.

Prin program, ne propunem să contribuim la o mai bună înțelegere și apreciere a 
locului în care suntem, la bucuria de a descoperi și ocroti natura și cultura locală, atât 
din perspectiva vizitatorilor, cât și a comunităților locale.
Respectul pe care îl arătăm față de natură și față de comunitățile pe care le vizităm 
este același pe care îl purtăm pentru noi înșine. Un stil de viață sănătos implică 
alegeri conștiente, iar unde altundeva te poți apropia de tine însuți, dacă nu în 
natură?

Am conceput acest mini-ghid pentru a ne asigura cu toții că proiectele selectate în 
cadrul Programului Anii Drumeției sunt în consonanță cu valorile turismului durabil, 
sustenabil, pe care ne-am angajat să le promovăm. El poate fi folosit pentru consultare, 
în demersul de a transforma evenimentul planificat într-unul cât mai prietenos cu 
mediul, cultura și comunitățile locale, însă recomandăm folosirea lui ca pe un checklist 
sau o auto-evaluare a gradului de sustenabilitate a activităților.

De aceea, am pus câte un         în dreptul celor mai importante aspecte de luat în calcul 
la planificarea și implementarea unui eveniment sustenabil. Acolo unde se potrivește 
situației voastre particulare sau tipicului proiectului vostru, vă încurajăm să-l folosiți ca 
pe un instrument de lucru, bifând căsuțele pe care evenimentul le îndeplinește și 
încercând să descoperiți modalități practice prin care criteriile de sustenabilitate pot fi 
aplicate.
Cât mai multe bife în              , iar natura și comunitatea vor fi privilegiate să găzduiască 
evenimentul vostru!

Sfaturile marcate cu         sunt unele de îndrumare, pentru a ușura găsirea de soluții 
prin care principiile turismului sustenabil pot fi puse în practică.



TURISM SUSTENABIL

TRANSPORT RESURSE

COMUNICARE PLANIFICARE



TRANSPORT

Luarea în considerare a alternativelor la autoturismul personal pentru 
participarea publicului la activitățile propuse și crearea de scenarii pentru 
fiecare mijloc de transport cu care publicul poate veni la eveniment.

 
Dacă participanții pot veni cu trenul sau autobuzul:
  Va trebui să îi îndrumăm cum să ajungă de la gară/haltă/autogară/stația de autobuz;
  Va trebui să le dăm indicații complete despre călătoria lor (la ce oră pleacă 
trenul/autobuzul din cele mai apropiate gări și halte/autogări și stații din zonă, dacă și în ce condiții 
pot aduce cu ei biciclete sau animale de companie, cât costă biletele) – informații valabile și pentru 
dus, și pentru întors (și poate chiar și pentru zilele următoare, dacă programul este diferit în 
weekend-uri față de zilele lucrătoare, pentru cei care doresc să petreacă mai multe zile în zona 
evenimentului).

CUM? 

Aceste detalii trebuie comunicate prin toate canalele: pagini de social media, dar 
și prin tipărituri, dacă acestea există. Întotdeauna o hartă clară și ușor descifrabilă 
de la punctele de transport în comun spre eveniment ușurează mult comunicarea 
cu publicul.



TRANSPORT

Luarea în considerare a alternativelor la autoturismul personal pentru 
participarea publicului la activitățile propuse și crearea de scenarii pentru 
fiecare mijloc de transport cu care publicul poate veni la eveniment.

Dacă participanții pot veni cu bicicletele:
  
              Vor fi identificate locuri sigure unde să lase bicicletele și comunicate/marcate ca atare.
 
            
  
                                  

CUM? 

În cazul în care acestea nu există pe amplasament, pot fi amenajate unele 
minim invazive față de mediu, din materiale naturale și care pot fi montate și 
demontate ușor, facilitând totodată și reutilizarea materialelor din care au fost 
asamblate.

sursa: www.ablecanopies.co.uk/

sursa: www.tripadvisor.co.za/



TRANSPORT

Luarea în considerare a alternativelor la autoturismul personal pentru 
participarea publicului la activitățile propuse și crearea de scenarii pentru 
fiecare mijloc de transport cu care publicul poate veni la eveniment.

Dacă participanții pot veni cu bicicletele:
  
               Vor fi identificate rute recomandate pe care le pot parcuge până la amplasamentul 
evenimentului, pornind din cele mai populate localități din zonă, comunicate cel puțin în social 
media, dar și pe tipărituri, dacă acestea există.
 
            
  

CUM? 

          Câteva aplicații populare în care puteți crea track-ul (ruta) pe care 
participanții pot veni la evenimentul vostru: Alltrails, Viewranger, Fatmap, 
Wikiloc, Strava, Komoot, Trailforks, Mapmyride. Vă pot fi de folos pentru 
generarea traseului, atât ca hartă fizică, pe care o puteți apoi publica pe 
paginile de social media, cât și ca track GPS, pe care participanții îl 
importă pe telefon și se ghidează după el. 



TRANSPORT

Analizarea modului în care pot fi gestionate mașinile personale, pentru 
reducerea impactului acestora asupra mediului și locului de desfășurare a 
activităților.

Dacă participanții vin cu autoturismele personale:

CUM? 

 Există un mod sigur de a-i pune în legătură pentru a împărți mașina?
Încercați să-i direcționați către aplicații de car sharing (BlaBlaCar) sau să facilitați, pe   
pagina de social media a evenimentului, gruparea mai participanților în aceeași mașină 
sau identificarea unei mașini cu locuri disponibile pentru participanți care nu au mașină 
personală.

Există posibilitatea să îi îndrumăm să lase mașinile într-un punct mai îndepărtat de locul 
de desfășurare al evenimentului?
Această practică e foarte convenabilă, pentru a feri participanții de emisiile și zgomotul 
produse de mașini, dar și pentru a evita aglomerarea spațiului de desfășurare a 
evenimentului și pentru a crea o zonă sigură pentru copii și animale de companie.
  
Am făcut o estimare a numărului de locuri de parcare disponibile în zona de desfășurare 
a evenimentului?
Puteți comunica faptul că există un număr limitat de locuri unde pot fi parcate mașinile, 
încurajând astfel publicul să vină la eveniment cu alte mijloace de transport.

În cazul în care evenimentul se desfășoară în zone populate (sat, oraș), am comunicat 
participanților să nu parcheze mașinile în dreptul intrărilor în curțile locuitorilor sau în alte 
zone sensibile (lângă fântâni, adăpătoare de animale etc.)?



TRANSPORT

Analizarea modului în care pot fi gestionate mașinile personale, pentru 
reducerea impactului acestora asupra mediului și locului de desfășurare a 
activităților.

Dacă participanții nu vin cu autoturismele personale:

CUM? 

 Există o metodă de recompensare a celor care ajung la eveniment prin mijloace 
alternative, altele decât mașina personală (ex. tren, bicicletă, autobuz, mașină 
electrică)?
Pot fi acordate o sumedenie de recompense, de la intrări cu preț redus la eveniment, la 
reduceri la produsele sau serviciile comercializate în cadrul evenimentului.

Există o metodă de recompensare a celor care ajung la eveniment cu mașinile cu toate 
locurile ocupate?
Dacă evenimentul se desfășoară pe mai multe amplasamente, există posibilitatea ca 
publicul să se mute dintr-un loc în altul folosind alte mijloace decât mașina?

Există posibilitatea ca aceste mijloace de deplasare între amplasamentele 
evenimentului să fie puse la dispoziție chiar de către organizatori, printr-un parteneriat 
cu unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se desfășoară activitățile, sau printr-
un parteneriat cu operatori privați (exemple: închirierea de căruțe, de biciclete, de sănii, 
de schiuri de tură de către organizatorul evenimentului pentru deplasarea 
participanților între amplasamente, închirierea de mijloace de transport în comun de 
tipul microbuzelor, acolo unde amplasamentul permite).



Relația cu comunitatea în care au loc activitățile proiectului trebuie să fie una 
bazată pe cooperare, corectă și responsabilă.

CUM? 

Au fost analizate metode de implicare a comunității locale în activitățile proiectului cât 
de mult posibil și minimizarea barierelor pe care membrii comunității le-ar putea 
percepe în raport cu evenimentul și organizatorii acestuia (ex.: bariera accesibilității 
tarifelor practicate pentru membrii comunității, bariera diferențelor sociale de tip 
„orășenii vs. noi, sătenii”, „străinii vs. noi, cei de-ai locului” etc.)?

Proiectul/evenimentul poate avea o componentă de integrare și educație adresată 
membrilor comunității locale (întâlniri, cunoaștere, explorare, diseminarea de materiale 
de comunicare, discuții, implicare în activități de tipul ghidaj pentru oaspeți)?

Proiectul/evenimentul își propune să angreneze voluntari din comunitate? (în special 
tineri)

O parte din veniturile încasate sunt direcționate spre o cauză locală?

RESURSE



Relația cu natura în care au loc activitățile proiectului trebuie să fie una 
respectuoasă și responsabilă.

CUM? 

Echipa de proiect este informată cu privire la posibilul impact asupra mediului pe care 
proiectul îl poate avea, precum și la măsurile de diminuare sau chiar evitare a 
acestuia?

Proiectul prevede utilizarea rațională a resurselor (apă, energie, hrană)?

Membrii echipei de proiect și voluntarii înțeleg valoarea cadrului natural în care se 
desfășoară activitățile proiectului și pot, prin acțiunile lor, să o redea și participanților 
evenimentului?
  
Sunt folosite produse reciclabile și alternative prietenoase cu mediul la obiectele de 
unică folosință din plastic?
  
Sunt folosite lanțuri scurte de aprovizionare pentru bunurile necesare proiectului și se 
prioritizează produsele reutilizabile?

RESURSE



Relația cu natura în care au loc activitățile proiectului trebuie să fie una 
respectuoasă și responsabilă.

CUM? 

Sunt folosite ingrediente locale pentru meniul participanților și al echipei de proiect?
  
Sunt definite și comunicate clar puncte de colectare a deșeurilor, pe fracții 
(reciclabile, biodegradabil și rezidual)?
  
Sunt luate în calcul măsuri de evitare a risipei alimentare?
  
În cazul în care se oferă bunuri participanților/voluntarilor/membrilor echipei/membrilor 
comunității locale, este evitată supra-ambalarea lor? Sunt oferite cu prioritate bunuri 
produse local, de artă, artizanat sau gastronomice?
  
Vizitatorii sunt îndrumați să reducă la minimum nivelul de zgomot în comunități și în 
natură?
  
Proiectul prevede includerea de măsuri de readucere a spațiului/spațiilor de desfășurare 
a activităților la starea inițială?

RESURSE



Mijloacele și metodele de comunicare alese pentru activitățile propuse 
trebuie să ofere publicului un set de informații complete și corecte și să 
conducă la creșterea responsabilității acestuia și a respectului pentru 
mediul natural și cultural al zonei de implementare a proiectului.

CUM? 

COMUNICARE

Au fost luate în calcul demersuri de responsabilizare prin comunicare a publicului 
participant, care să reflecte preocuparea echipei de proiect pentru mediu, comunitatea 
și cultura locală?

Valorile naturale ale zonei sunt integrate în comunicarea despre proiect?
  
Este evitată tipărirea în exces de materiale informative despre proiect prin calibrarea 
tirajului acestora cu numărul publicului-țintă căruia evenimentul i se adresează?
  
Datele personale ale participanților beneficiază de protecție conform normelor 
europene și naționale în vigoare?
  
Este realizată o comunicare frecventă cu publicul cu privire la mijloacele de transport 
în comun disponibile în localitatea în care se desfășoară evenimentul?

Este realizată o comunicare clară cu privire la obligativitatea colectării selective a 
deșeurilor generate pe tot parcursul desfășurării activităților, dar și după ce acestea s-au 
încheiat?

Evenimentul descurajează deplasările necontrolate cu mijloace motorizate în natură? 
(de exemplu, prin faptul că în locul de desfășurare al evenimentului sau în parcare nu 
există panouri prin care participanții sunt informați că pot închiria ATV-uri)



CUM? 

COMUNICARE

Echipa de proiect și voluntarii au fost instruiți suficient de bine cu privire la colectarea 
selectivă a deșeurilor și la comunicarea cu publicul pe această temă?

Siglele și/sau sloganele altor entități (publice sau private) sunt folosite cu 
responsabilitate? (doar în urma obținerii acordului acestora – valabil pentru parteneri 
publici, parteneri de implementare a proiectului, sponsori, alte instituții, ONG-uri sau 
societăți comerciale)

Sunt puse la dispoziția publicului informații cu privire la posibilitatea participării la 
activitățile proiectului cu animale de companie (câini)? În multe cazuri, accesul cu 
animale de companie nu este recomandat, din cauza unor potențiale conflicte cu câini 
de stână (dacă activitățile au loc în astfel de zone sau accesul până la locul de 
desfășurare a activităților trece printr-o zonă cu stâne) sau din cauza naturii drumului de 
acces.
  
Sunt puse la dispoziția publicului informații cu privire la gradul de accesibilizare al 
amplasamentului unde se desfășoară activitățile proiectului și la posibilitatea 
participării persoanelor cu dizabilități?



În perioada de planicare și în timpul vizitelor pe amplasamentul unde se vor 
desfășura activitățile proiectului, trebuie făcute gesturile corecte în cazul în 
care sunt identicate probleme generate de nerespectarea legislației în 
vigoare.

CUM? 

PLANIFICARE

Am sesizat accesul mijloacelor motorizate pe potecile turistice sau în ariile protejate către 
Jandarmeria Montană? (tel. 0269 233 170 sau 0269 233 190).

Lista ariilor protejate din județ este disponibilă chiar pe site-ul Jandarmeriei: 
http://www.jandarmeriasibiu.ro/jandarmeria-montana.html

Am sesizat existența unor deșeuri depozitate ilegal către instituțiile abilitate? (Primăria din 
zona respectivă si Garda de Mediu - tel. 0269 445 738, cjsibiu@gnm.ro)

 Am sesizat activități de defrișare ilegală către Inspectorul Pădurii (tel. 031 433 77 99)?

Toate aceste gesturi corecte pot  comunicate și participanților la activitățile proiectului, în 
cazul în care aceștia sesizează nereguli în timpul acestora sau, oricând, ulterior, în 
plimbările și activitățile sportive pe care le vor mai efectua, în viitor.

Am prevăzut un sistem clar de colectare a deșeurilor generate în timpul desfășurării 
activităților proiectului? Acest sistem poate consta într-un contract cu un operator, care 
furnizează pubele pe fracții de deșeuri (dacă e vorba de un festival) sau distribuirea de pungi 
participanților, pentru a-și colecta singuri deșeurile și a le depozita în locurile indicate de 
organizatori.



Pentru detalii suplimentare legate de principiile din acest ghid sau pentru 
consiliere personalizată privind măsurile pe care le puteți lua pentru a face din 
evenimentul vostru unul aliniat standardelor turismului sustenabil, vă invităm să 
ne contactați la consultari@sibiu-turism.ro!

Bibliografie:
- Bogdan Gioară și Mihaela Vețan, 2018, „Ghid pentru evenimente culturale 
sustenabile”
- Asociația REPER 21, 2012, „Ghidul societal - Responsabilitatea Socială a ONG-
urilor” - www.societal.ro
- Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 106/2019 privind interzicerea utilizării 
obiectelor de unică folosință confecționate din plastic în cadrul acțiunilor de 
protocol și al evenimentelor pe care le organizează Consiliul Județean Sibiu și 
instituțiile publice din subordinea sau aflate sub autoritatea acestuia 

Acest ghid a fost elaborat de către echipa de implementare a programului „Anii Drumeției”
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