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HOTĂRÂREA NR. 150 

privind aprobarea planului de acțiuni și activități pe anul 2021  

din cadrul programului „Anii drumeției 2021 - 2022” 

 

Consiliul Județean Sibiu, întrunit în ședință ordinară în data de 24 iunie 2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 13539/ 18.06.2021 al Președintelui Consiliului Județean, 

precum și Raportul de specialitate nr. 13540/ 18.06.2021 al Serviciului Strategii, Dezvoltare Economică 

și Socială, prin care se propune aprobarea planului de acțiuni și activități pe anul 2021 din cadrul 

programului „Anii drumeției 2021-2022”, 

văzând avizul Comisiei de buget-finanţe, strategii, dezvoltare economică şi cooperare cu mediul 

de afaceri, precum şi pe cel al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi 

turism, 

având în vedere adresa nr. 76/ 18.06.2021 a Asociației Județene de Turism Sibiu, înregistrată la 

Consiliul Județean Sibiu cu nr. 13538/18.06.2021, 

în vederea promovării turismului la nivelul județului și a îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare 

sustenabile pentru poziționarea județului Sibiu ca destinație verde nr. 1 în România până în anul 2030, 

precum și în vederea susținerii și valorificării EuroRando 2021- 2022 – întâlnirea europeană a 

drumeților, cel mai important eveniment de natură și cultură organizat o dată la cinci ani într-o regiune 

din Europa, sub patronajul Asociației Europene a Drumeților, 

în considerarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 62/ 2021 privind 

aprobarea bugetului local al județului Sibiu, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele 

instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2021, prin care 

au fost alocate credite bugetare pentru implementarea programului „Anii drumeției 2021 – 2022”, prin 

majorarea cotizației către Asociația Județeană de Turism Sibiu, 

în conformitate cu prevederile art. 20 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 58/ 1998 privind 

organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) și d)-f), coroborat cu alin. (3) lit. d), alin. (5) lit. n) și alin. (7) 

lit. a), al art. 178 alin. (1), al art. 182 și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă planul de acțiuni și activități pe anul 2021 din cadrul programului „Anii 

drumeției 2021 – 2022”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care va fi 

implementat prin intermediul Asociației Județene de Turism Sibiu. 

 

Art. 2. Ducerea la îndeplinire a prezentei revine reprezentantului județului Sibiu în adunarea 

generală a Asociației Județene de Turism Sibiu și Direcției Strategii, Proiecte - Serviciul Strategii, 

Dezvoltare Economică și Socială din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu.  

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Consiliului Județean Sibiu, la secțiunea Monitorul 

Oficial Local și se comunică persoanelor fizice și juridice interesate. 

 

Adoptată în Sibiu, la data de 24 iunie 2021. 

 

 Contrasemnează 

PREŞEDINTE, 

 

Daniela Cîmpean 

SECRETARUL GENERAL 

AL JUDEŢULUI, 

Ioan-Radu Răceu 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU                                                       Anexa la HCJ Sibiu nr. 150/ 2021 

 

Planul de acțiuni și activități pe anul 2021  

din cadrul programului „Anii drumeției 2021 - 2022” 

 

Programul tematic Anii Drumeției se va concentra pe următoarele acțiuni și activități: 

- evaluarea traseelor turistice existente în momentul de față în județul Sibiu 

- identificarea de trasee noi, de la omologarea acestora  la introducerea în circuitul turistic 

- propunerea unor standarde de refacere a infrastructurii care vor fi aplicate la nivelul 

întregului județ și includem aici standarde unitare cu privire la marcare, signalistică, infrastructură 

și intervenții specifice pe trasee, toate în funcție de zona în care se află -  zona colinară și cea de 

munte.  

- sporirea gradului de atractivitate & acces la informații prin amplasarea panourilor de 

informare, a zonelor de belvedere, a integrării informațiilor privind flora, fauna sau zonele 

protejate.  

- realizarea unei platforme online, mai precis o aplicație menită să promoveze ecoturismul 

în județul Sibiu, care va oferi turiștilor o experiență prietenoasă online prin care își vor putea 

planifica călătoria în județul Sibiu în funcție de activitățile pe care le preferă, zona pe care doresc 

să o descopere, gradul de dificultate a traseelor de drumeție și accesibilitatea acestora, mai ales 

pentru cei care doresc să călătorească cu familia, copiii, animalele de companie sau care doresc să 

se aventureze pe poteci alături de un mountain-bike. Aplicația va avea o componentă dedicată 

semnalării problemelor de pe traseu astfel încât autoritățile să aibă posibilitatea să intervină cât 

mai repede asupra neregulilor de pe traseele turistice ale județului Sibiu, fie că este vorba de 

marcaje necorespunzătoare, de deșeuri lăsate la întâmplare, de câini agresivi sau alte dificultăți.  

Operatorii turistici vor avea și ei acces dedicat pe această platformă pentru a-și prezenta și promova 

inițiativele. 

- întâlniri regulate cu operatori care au mai dezvoltat astfel de inițiative ca de exemplu cei 

de la Via Transilvanica, Colinele Transilvaniei sau Pro Cycling și alte diferite grupuri sportive din 

județ. Ne oferim reciproc suportul necesar pentru a îmbunătăți infrastructura turistică a județului 

și pentru a îmbunătăți traseele realizate deja de ei. Nu în ultimul rând oferim suport și proiectelor 

noi ale comunităților locale din județ, prin sfaturi de bune practici în întocmirea documentației ce 

ține de omologare de trasee și promovare ale acestora și ne dorim identificarea acelor actori locali 

care să preia apoi mentenanța traseelor pe termen lung. Operatorii culturali sau inițiativele 

independente care își doresc să dezvolte activități în cadrul Programului Anii Drumeției 

beneficiază de tot sprijinul nostru prin sesiuni de mentorat și ghidaj pentru a organiza pe termen 

lung evenimente sustenabile, eco și prietenoase cu mediul. De altfel ei au fost printre primii 

beneficiari ai acțiunilor noastre, prin punerea la dispoziție a unui ghid de bune practici pentru 

organizarea evenimentelor ce a putut fi consultat odată cu depunerea de proiecte pe agendele 

cofinanțate de Consiliul Județean, ghid care poate fi găsit pe site-ul Consiliul Județean Sibiu, la 

secțiunea cultură.  

- obiectivele gravitează în jurul sporturilor practicabile în județul Sibiu în funcție de sezon, 

fie că este vorba de pedalatul lejer în zona colinară sau alegerea unui traseu dificil de mountain-

bike, drumeție pedestră pe trasee ușor accesibile pentru toate categoriile de public, tematice sau 

experiențe montane pe crestele munților Făgăraș, Lotru sau Cindrel, echitație, sporturi de apă 

precum stand-up paddle sau canoe, observarea florei și faunei, foraging și schi de tură.  

- componenta educativă a Programului Anii Drumeției o vor reprezenta campaniile 

specifice, destinate copiilor din grădinițe și școli prin promovarea activităților de drumeție cu 

clasa, jocul de ștafetă, promovarea valorilor de munte și ale comportamentului în excursie, 

îngrijirea față de mediu și descoperirea naturii prin experiență personală și promovarea 

respectului față de natură.  

 

Se va avea în vedere respectarea următoarelor principii ale ecoturismului: 

1. Ecoturismul se desfășoară în cadrul naturii și se bazează pe experiența directă și personală a 

turiștilor în natură. 



2. Ecoturismul contribuie la o mai bună înțelegere, apreciere și bucurie de a descoperi și ocroti 

natura și cultura locală tradițională, atât pentru vizitatori cat si pentru comunitatea locală. 

3. Ecoturismul oferă cele mai bune practici de turism și planificare din punct de vedere al 

conservării naturii și dezvoltării durabile. Produsul ecoturistic se desfășoară și este condus astfel 

încât să protejeze și să pună în valoare mediul natural și cultural în care se desfășoară. 

4. Ecoturismul contribuie în mod pozitiv la protejarea ariilor naturale. Ecoturismul oferă modalități 

practice pentru bunul management și protectia ariilor naturale (spre exemplu oferirea ajutorului 

financiar în acțiunile de reabilitare a ariilor naturale, strângerea deșeurilor lăsate de turiști sau 

contribuții îndreptate către organizațiile de conservare). 

5. Ecoturismul oferă contribuții durabile privind dezvoltarea comunităților locale. Beneficiile 

locale pot proveni din folosirea ghizilor locali, cumpărarea de bunuri și servicii locale și folosirea 

facilităților locale. 

6. Ecoturismul trebuie să asigure o reducere a impactului negativ asupra comunității locale vizitate 

și să contribuie la conservarea culturii si traditiilor locale. Activitățile de ecoturism oferă în același 

timp contribuții constructive pe termen lung acestor comunități. 

7. Ecoturismul trebuie să răspundă așteptărilor turiștilor. Potențialii eco-turiști au un nivel înalt de 

educație și de așteptări, așadar gradul de satisfacere legat de produsul ecoturistic este esențial. 

8. Marketingul pentru ecoturism oferă clienților informații complete și responsabile care conduc 

la creșterea respectului pentru mediul natural și cultural al zonelor vizitate și a gradului de 

satisfacere a turiștilor. 

 

 

 

 

 Contrasemnează 

PREŞEDINTE, 

 

Daniela Cîmpean 

SECRETARUL GENERAL 

AL JUDEŢULUI, 

Ioan-Radu Răceu 

 

 

 
 


