Marca de promovare
a produselor si serviciilor
hârtibacene

Produsele locale recâștigă popularitate. Local
înseamnă viață la țară, natural, sănătos și gustos.
Hencleșul sau dulceața de vișine din oricare din

Prezența mărcii “Din Hârtibaciu, cu drag” pe ammereu garanția unui produs local, mereu proaspăt,
realizat cu pasiune și dăruire de un mic antreprenor
local. Prin urmare vă prezentăm lista actuală (mai
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Artizanat și obiecte de artă
Apold (MS) - Grazia Bomba: Tel. 0724-462.815
e-mail: bomgrazia@gmail.com
Apold (MS) - Ania Bethge: Tel. 0722-208.655
e-mail: handzja@apold.net
Carne
Ilimbav - Daniela Greulich și Eugen Sopa (angus,
magăliță): Tel. 0746-946.757
e-mail: daniela_greulich@yahoo.com
Cazare
Nucet - Mioara și Emilian-Bucur Cioran (plus legume, sirpouri, conserve): Tel. 0744-642.025
e-mail: office@bio-haus.ro
Ceramică
Nocrich - Atelierul de ceramica, Ciocea Alin și Balint
Csaba: Tel. 0765-179.503
e-mail: nocrich@scout.ro
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Cereale
Roșia - Raphael Haerle (plus lapte, floreal soarelui):
Tel. 0788-231.458, e-mail: j.haerle99@gmail.com
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Costume populare
Cincu - Sanda Țarog: Tel. 0724-700.369
e-mail: tarog.cristi@yahoo.com
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Croitorie, broderie
Alțina - Aurel Trif: Tel. 0758 -183.930
Cincu - Uwe Constantin Boghian: Tel.: 0787813.324,
e-mail: uweconstantinboghian@yahoo.ro
Dantele, tricotaje, cusaturi populare
Cincu - Elena Țerbea și Elena Sandru:
Tel. 0787-895.782, e-mail: terbeaelena@gmail.com
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Făina
Zlagna - Romulus Banciu: Tel. 0744-605.998
e-mail: rvbanciu@gmail.com
Mături
Alțina - Cristian Bârsan: Tel. 0758-345493
Miere și produse apicole
Agnita - Ioan Loghin: Tel. 0724-732.749
e-mail: terbeaana@yahoo.com
Agnita - Ionel Crețu: Tel. 0766-367.251
e-mail: ionel.cretu@yahoo.com
Alțina - Augustin Tatu (bio): Tel. 0746-671.842
e-mail: tatugusti53@yahoo.com
Fofeldea - Ioan Chirtop: Tel. 0766-652.109
Marpod - Iulia Trif: Tel. 0743-791.831
e-mail: iuliatrif82@yahoo.com
Șelimbăr - Nicolae Comșa: Tel. 0746-482.461
Șelimbăr - Pavel Popa: Tel. 0745-909.003
Mobilier pictat manual
Chirpăr - Adina Postatny: Tel. 0787-626.997
e-mail: adinashaus@gmail.com
Pâine tradițională
Hosman - Violeta Boldizsàr: Tel. 0741-914.479
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Siropuri, gemuri, dulcețuri
Alma Vii - Liviu Ganea: Tel. 0740-227.514
e-mail: liviuganea74@yahoo.com
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Sticlărie
Mediaș - Oltean Laurean: Tel. 0741-534.838
e-mail: office@transilvaniaglass.ro

Cine poate folosi marca?
Orice mic producător sau prestator de servicii din
regiunea Hârtibaciului ce respectă valorile sale de bază:
produse de cea mai bună calitate, realizate în condiții de
respect pentru oameni și natură, cu grijă pentru păstrarea
tradițiilor și a vieții la țară.

Cum obtin dreptul de a folosi marca?
Simplu. Pentru a obține dreptul de folosire a mărcii,
producătorii interesați trebuie să depună o cerere. Apoi
vor trebui să se angajeze să o promoveze la rândul lor și
să respecte cele 10 puncte din regulamentul de utilizare.

Cui ma adresez pentru obtinerea marcii?
Pentru a obține dreptul de folosire a mărcii,
contactați-l pe Joachim Cotaru/ asoc. Hosman Durabil,
• telefonic la 0740-959.389,
• la email hd@hosman-durabil.org
sau mai bine căutați-ne la Moara Veche din Hosman.
Veți primi un model de cerere, regulamentul și manualul
de identitate. Modelul de cerere îl găsiți și pe pagina de
internet www.moara-veche.ro.

Proiectul „Solidarity for economic development in the Hârtibaciu Valley (SOLID.E.D.)” este
cofinanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru
Uniunea Europeană extinsă. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
poziția oficială a Guvernului Elveției. Responsabilitatea pentru conținutul materialului aparține
în întregime autorilor. Pentru informații oficiale vă rugăm vizitați www.swiss-contribution.ro și
www.swiss-contribution.admin.ch/romania.

