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Zona în care ne desfăşurăm activitatea este foarte specială



Rezistenta la inundatii,
incendii, schimbari

climatice
Agricultura cu impact 

energetic scazut
Sate cu consum
energetic scazut

Lanturi alimentare scurte

Polenizare
Stocarea Carbonului
Agro-biodiversitate

Biodiversitate
Aer pur, ape curate
Hrana de calitate

Siguranta alimentra
Turism in natura

Peisajele cu Înaltă Valoare Naturală furnizează 

bunuri publice
Bunurile Publice furnizate au o valoare economica foarte mare



Resistance to flooding,
fires, climate change

Low energy agriculture
Low energy villages
Short supply chains

Pollination
Carbon 

sequestration
Agro-biodiversity

Biodiversity
Clean air, clean 

water
Food quality

Food security
Nature tourism

The importance of these landscapes
Public goods they provide have a very high economic value



Tarnava Mare, o zona colinara cu o biodiversitate 
inalta, de aproximativ 85.000ha administrat de 5.000 

de familii in mici gospodarii



…. Una dintre cele mai intinse zone cultivate, 

din Romania  fiind sit SCI/Natura 2000

→



Terenurile cu biodiversitate ridicata, din peisajul sud 

transilvan reprezinta o bogatie europeana.
Aici sunt zeci de mii de hectare cu habitate forestiere si de pajisti, 

cu multe specii protejate la nivel european si mondial



... Precum si unele dintre cele mai importante 

fanete bogate in flora spontana, din zonele 

colinare ale Europei …



Terenuri cu inalta valoare naturala – peisaj 

mozaicat si caracteristici de conectivitate



Deasemenea aici intalnim un peisaj cultural. Intre sate, 
managementul terenurilor si natura s-a pastrat un 

echilibru





Programul  integrat ADEPT

Promovind

Agricultura prietenoasa 

cu mediul si 

managementul cu 

implicare locala si spre 

beneficiul localnicilor

Studierea habitatelor / 

speciilor / peisajelor, si 

pregatirea de masuri care 

sa conserve prosperitatea  

si biodiversitatea

marketing, valoare 

adaugata 

produselor locale 

legate de brand-ul 

biodiversitatiiDiversificare, incluzind agro-

tourismul in conexiune cu 

comercializarea produselor 

traditionale si locale 

Festivaluri, 

prezentari in 

scoli

Politici si 

informare

Publicitate

Platile de agro-

mediu si alte 

masuri ale PAC 



Deasemenea identificam zone critice pentru biodiversitate 

care trebuiesc protejate intr-un mod mai strict 



Intreprindem actiuni concrete de conservare in cadrul 

a doua proiecte finantate prin programe EU LIFE+



Dezvoltarea posibilitatilor de comercializare

Platile de Agro-mediu ca sprijin singular nu vor sprijini 
supravietuirea comunitatilor de fermieri.

Este importanta promovarea veniturilor fermei prin 
imbunatatirea PRODUCTIEI si a MARKETING-ului



Imbunatatirea pietei laptelui prin dezvoltarea 

Centrelor de Colectare a Laptelui si imbunatatirea 

igienei laptelui
impactul instruirilor practice :

↑curatenia mulsului, 

↓ timpul dintre mulsul si racirea 
laptelui, 

↑ disciplina la Centrul de Colectare 
prin testare la fata locului

Impact economic
Cresterea capacitatii de negociere a 

fermierilor, in urma imbunatatirii 
calitatii si cantitatii….

Centrele de colectare deservesc 170 
fermieri, cu peste 700 vaci

Impact asupra biodiversitatii :
Intretinerea a peste 1500 ha de pajiste
Prin pasunat/cosit 





Popularizarea legaturii dintre biodiversitate 

si economia locala



Clarificarea reglemantarilor EU pentru micii 

producatori

Sprijinirea authoritatilor sa aplice aiba o 

abordare flexibila in stabilirea cerintelor 

pentru micii producatori 

• Brosura cu informatii clare pentru  

farmieri, producatori sau inspectori 

sanitar-veterinari

• Este folosita pe de o parte de autoritatea 

sanitar veterinara precum si de micii 

producatori. 

Commisia UE doreste sa o replicare a 

brosurii.

Impact:
 legaturi mai bune intre autoritatea 

sanitar veterinara si micii producatori.

 Micii producatori pot sa opereze in 

conditii mai flexibile. 



Dezvoltarea unitatilor de procesare la scara mica, in 

mediul rural, pentru comunitate dar si pentru demostratii 

practice



Dezvoltarea unitatilor de procesare 

folosind minimele conditii pentru 

productia la scara mica 

Unitati de procesare satesti, 

autorizate la conditiile 

minime sunt deja replicate in 

alte zone.

Schite, planuri ca modele 

pentru unitati de procesare 

vor fi publicate intr-un 

manual cu distributie 

gratuita, pentru alte 

comunitati interesate.      

Impact: 
 Replicarea unitatilor de 

procesare autorizate in 

baza minimelor conditii si 

care adaptate micilor 

producatori.



Management    
traditional al 
terenului 

Produse cu valoare ridicata, 

in conexiune cu imaginea 

de brand – branza, carne, 

miere, gem, turism,

mestesuguri

Marketing: Dand valoare adaugata produselor locale 

folosind brand-ul biodiversitate 

 Vanzari directe si locale



Piete pentru produsele locale
1

Produse locale ca de exemplu branza, carne 

uscata/afumata, fructe/nuci, paine traditionala 

paine, gemuri/miere

Impact
 Piete locale in trei orase

 Cresterea vanzarilor pentru micii producatori

 vinzari in centrul de informare turistica  

In fruntea dezvoltarii miscarii 

Slow Food in Romania



Participarea la târguri şi expoziţii

Pentru 

promovarea 

produselor 

tradiţionale şi 

locale



Vizite platite de catre turisti la producatori intareste legatura 
dintre venituri si peisajul traditional / productie 

…facerea painii

carbunarii ….

La stana…..

Diversificare - dezvoltarea agro-tourismului  ca 
sursa de venit legata de peisaj

Impact: 
Turismul a crescut in 
venituri si vizitatori: 

€15.000 la 350 vizitatori in 
2006,

to €62.500  si 6,328 
vizitatori in 2010



Multumesc pentru 

atentie!

Fundatia ADEPT 

Transilvania

www.fundatia-adept.org


