
CE SERVICII ASIGURĂ NATURA PENTRU NOI?
TURISMUL – RECOMANDĂRI PENTRU FACTORI DE DECIZIE



Beneficiile pe care oamenii le obțin din natură sub 
formă de bunuri și servicii sunt cunoscute sub denu-
mirea generică de servicii ale ecosistemelor. Majori-
tatea serviciilor, cum ar fi arborii din pădure, furajele 
naturale pentru animalele domestice, fructele și ciu-
percile ce pot fi colectate din natură sau mierea și 
polenul colectat de albine reprezintă bunuri palpabile, 
care contribuie la bunăstarea localnicilor și a turiștilor 

din zonă. În afară de nevoile fizice, pentru întregirea 
bunăstării, este nevoie și de un mediu care asigură 
inspirație, diversitate, recreere și experiențe estetice. 
Denumirea colectivă a acestor servicii poartă numele 
de „servicii culturale”. Acestea nu au o valoare finan-
ciară, dar prezența sau absența lor definesc nivelul de 
atracție turistică al zonei.

Din punct de vedere al atracției turistice, jumătate 
din peisajele arealului cercetat au primit un punctaj 
ridicat, reprezentând o oportunitate de recreere și de 
relaxare nu doar pentru turiști, ci și pentru localnici, și 
totodată, baza unui atașament emoțional. Valori cul-
turale au fost asociate satelor, pădurilor de foioase, 
zonelor umede, pajiștilor cu arbori și micilor parcele 
agricole.
În urma sondajului de opinie organizat în 9 localități, 
participanții au votat atracția turistică printre cele 

mai importante 10 servicii ecosistemice, valoarea 
economică a acesteia în Valea Nirajului și a Târnavei 
Mici fiind estimată la 17 milioane RON anual. Aceste 
calcule s-au efectuat pe baza numărului de turiști 
sosiți în zona studiată și cheltuielile medii zilnice ale 
acestora. Se presupune că potențialul arealului este 
semnificativ mai mare datorită valorilor naturale și 
culturale, dar comparativ cu alte regiuni, turismul din 
zona deluroasă a Văii Nirajului și a Târnavei Mici este 
relativ nedezvoltat.

CE ASIGURĂ NATURA PENTRU TURISM?

CUM CONTRIBUIE NATURA LA TURISMUL DIN VALEA NIRAJULUI ȘI A 
TÂRNAVEI MICI?

SITUAȚIA ACTUALĂ A TURISMULUI
Cu toate că județul Mureș este vizitat anual de 375 000 
de turiști, doar 6% din populație este preocupată de 
acest sector. Un număr mare de turiști pot fi observați 
în 3 localități aflate la periferia ariei cercetate: Sovata, 
Praid și Sighișoara, dar restul zonei nu se folosește 
de această oportunitate. Deși, regiunea ar profita din 
turismul rural și din agroturism, încă nu s-a format o 
ofertă adecvată de programe turistice. Infrastructura 
principalelor atracții naturale și culturale este abia 

dezvoltată, motiv pentru care acestea nu pot fi sau 
greu pot fi valorificate pe piața turistică. Lipsa locurilor 
de muncă, a infrastructurii și a programelor contribuie 
la emigrarea tinerilor din această regiune.
Dezvoltarea rapidă a turismului ar putea reprezenta 
o oportunitate pentru tineri, dar în prezent lipsește 
infrastructura corespunzătoare, serviciile adecvate 
(programe, ghizi turistici) și informațiile turistice.



CE PUTEM FACE PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI?

Dezvoltarea turismului are ca rezultat îmbunătățirea 
nivelului de trai, dezvoltarea unei comunități puter-
nice și creșterea populației. Pentru realizarea acestora 
este necesară existența unei infrastructuri dezvoltate 
și a unor programe corespunzătoare. Dezvoltarea și 
inițierea programelor atractive pentru comunitate 
este prioritară pentru a menține o societate sănă-
toasă, echilibrată (asociații de sport, cor, grupuri de 
păstrarea tradițiilor). Meșteșugurile tradiționale repre-
zintă un potențial turistic ridicat, iar reînvierea și men-
ținerea acestora este asigurată doar de expertiza 
meșteșugarilor locali și formarea corespunzătoare a 
generației viitoare, și nu în ultimul rând prin crearea 
și menținerea cererii pe piață a acestui tip de atracție 
turistică.

În momentul actual, potențialul turistic al zonei este 
neexploatat, însă prin investițiile corespunzătoare 
poate deveni sectorul cheie în dezvoltarea economică 
a regiunii. Inițiativele și întreprinderile locale trebuie 
încurajate să se mențină la scară mică, destinate pen-
tru grupuri mici și familii, și astfel să rezulte un turism 
armonios cu natura. Acest turism trebuie să promo-
veze și că conserve valorile naturale și culturale ale 
regiunii.

Pentru un turism de calitate, în primul rând este nevoie 
de infrastructură adecvată (unități de cazare mici de 
bună calitate, trasee turistice marcate, poteci educa-
tive, trasee de cicloturism, spații comunitare renovate, 
fântâni de apă potabilă, unități sanitare), dar și de în-
ființarea și finanțarea unor spații de comercializare a 
produselor meșteșugărești locale. Este indispensabilă 
păstrarea planificării spațiale tradiționale a localități-
lor și a arhitecturii locale, conservând astfel imaginea 
tradițională a satului și nepermițând construcția unor 
elemente străine care nu se încadrează în peisajul și 
cultura de aici. În afară de infrastructură, inventarierea 
valorilor naturale, promovarea regiunii și dezvoltarea 
unor programe atractive, existența unor ghizi bine 
formați sunt alte aspecte importante de urmărit și de 
dezvoltat. Finanțarea unor organizații turistice locale 
și regionale din surse de finanțare, atât naționale cât 
și din partea Uniunii Europene sau alte surse, este la 
fel importantă. Introducerea unei taxe turistice, care 
va intra într-un fond special destinat susținerii turis-
mului regional poate fi o opțiune alternativă, viabilă 
de finanțare.

CE DORIM SĂ REALIZĂM PÂNĂ ÎN ANUL 2040 ÎN VALEA NIRAJULUI ȘI A 
TÂRNAVEI MICI?
Pe parcursul cercetării am schițat un scenariu ideal de 
viitor în care serviciile de ecosistem pot fi conservate 
și utilizate în mod corespunzător. Dar pentru atingerea 
acestui viitor, trebuie să acționăm în prezent.

Conform scenariului ideal, în anul 2040 vom avea în 
regiune o populație stabilă, cu o tendință ușor crescă-
toare, cu un nivel de trai mai ridicat decât în prezent. 
Comunitatea locală va fi puternică, unitară, coezivă.
O viață comunitară dezvoltată și activă va coordona în 

mod conștient activitățile și acțiunile locale – iar toate 
acestea vor contribui la progresul turismului. Vor fi 
reînviate meșteșugurile tradiționale. Turismul bazat 
pe valorile locale, naturale va deveni unul dintre sur-
sele de venit importante ale localnicilor, iar ca rezul-
tat va crește numărul întreprinderilor și asociațiilor. 
Turismul din viitor va deveni un sector-cheie. Turismul 
pentru grupuri mici și familii se va baza mai ales pe 
afacerile locale. 
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Mai multe informații despre cercetarea derulată găsiți în publicațiile „Încotro ne vom îndrepta? Scenarii de viitor prin 
prisma serviciilor ecosistemice din Valea Nirajului și a Târnavei Mici”, respectiv „Cât valorează bunurile primite de la 
natură? Studiu sintetic al cercetării serviciilor ecosistemelor din siturile Natura 2000 din Valea Nirajului și a Târnavei Mici”, 
accesibile pe pagina de internet: www.milvus.ro/ecoservices.

Prezenta publicație s-a realizat în cadrul proiectului „Cartografierea și evaluarea serviciilor de ecosisteme în siturile Natura 2000 din regiunea Niraj-Târnava Mică”, finanțat 
prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 402 340,41 Euro, din care 60 351,06 Euro cofinanțare din bugetul național, prin 
Ministerul Mediului, Programul RO02 – Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor. Obiectivul general al proiectului este cartarea și identificarea principalelor servicii eco-
sistemice din cadrul ariei acoperite de prezentul proiectul, care vor fi cuprinse într-un studiu privind contribuția serviciilor ecosistemice la principalele sectoare economice.

Proiectul este coordonat de Asociația Grupul Milvus în parteneriat cu Academia Maghiară de Științe Centrul de Cercetare Ecologică și reprezentantul rețelei CEEweb for 
Biodiversity, o rețea de organizații europene de protecția naturii.

Pentru informații suplimentare despre granturile SEE accesați: www.eeagrants.org, www.eeagrantsmediu.ro, www.eeagrants.ro.

www.milvus.ro/ecoservices/

PENTRU A ATINGE ACESTE OBIECTIVE PROPUNEM:
• Accentuarea importanței ecoturismului durabil, desfășurat la scară mică, în Master Planul pentru 

Dezvoltarea Turismului Național.

• Dezvoltarea unui suport real pentru dezvoltarea ecoturismului durabil, pentru crearea locurilor de 
muncă în turism, dezvoltarea infrastructurii turistice locale, promovarea corespunzătoare a regiu-
nii - suport integrat în cadrul programelor operaționale de competitivitate și dezvoltare regională.

• Formarea prin pachete educaționale a factorilor (antreprenori, firme) implicați în turismul din regi-
une.

• Dezvoltarea unui mecanism de finanțare (de exemplu o taxă turistică separată) cu scopul finanțării 
infrastructurii turistice locale.

• Crearea unor organizații turistice locale, regionale sau județene cu scopul promovării, protecției 
intereselor economice și financiare, respectiv dezvoltării resursei umane în acest sector.


