
Utilizarea utilajelor 
inovatoare, moderne 
pentru întreţinerea pajiștilor 
tradiţionale înscrise în 
măsurile de agro-mediu.

Dezvoltarea politicilor prin cooperarerea strânsă 
cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din 
România, și Comisia Europeană, pentru dezvoltarea 
și implementarea măsurilor de sprijin în actualul și 
viitorul Program de Dezvoltare Rurală.

Diversifi care prin activităţi 
complementare, creative, cum 
ar fi  reţeaua de trasee de bici-
cletă, care leagă pensiunile 
turistice, atrăgând vizitatori și 
venituri suplimentare în zonă.   

Instruirea fermierilor 
şi a asociaţiilor, în vederea 
creşterii capacităţii lor 
pentru implementarea 
de proiecte individuale 
sau în asociere. 

Inovare în întreţinerea 
peisajelor cu Înaltă Valoare 
Naturală din România

PROBLEME
Surplusul de productivitate agricolă în Europa este susţinut de practici intensive dăunătoare mediului. Acestea ameninţă se-
curitatea alimentară, bunurile publice și alte servicii ecosistemice. Echilibrarea ecosistemelor agricole distruse, și asigurarea 
viitorul agricol european, sunt imperative recunoscute de către ‘înverzirea’ Politicii Agricole Comune 2014-2020. 

Practicarea agriculturii intensive afectează zone din Europa cu ecosisteme agricole încă intacte. UE recunoaște importanţa 
peisajelor agricole cu Înaltă Valoare Naturală (HNV), caracterizate de ferme mici și tradiţionale, care furnizează bunuri 
publice și servicii ecosistemice. Cum putem evita utilizarea practicilor nedurabile și dăunătoare mediului și în aceste ecosis-
teme agricole încă neatinse? 

ROMÂNIA, STUDIU DE CAZ
Există în jur de 3 milioane de hectare de terenuri agricole cu 
Înaltă Valoare Naturală (HNV) în România, gospodărite de 
mii de fermieri. Supravieţuirea acestor ecosisteme agricole 
bogate, surse pentru bunuri publice și servicii ecosistemice, 
depinde de sprijinirea micilor comunităţi rurale care au creat 
aceste peisaje.

Deși România implementează cu succes măsurile de agro-mediu 
ale UE, acestea nu sunt sufi ciente pentru asigurarea bunăstării 
economice în comunităţile și peisajele rurale.

Peisajele HNV din România și din Europa pot fi  păstrate doar prin 
măsuri INOVATOARE și INTEGRATE. Deși 30% din terenurile agri-
cole din UE reprezintă peisaje HNV de o importanţă vitală pentru 
siguranţa alimentară și a mediului, peisajele acestea sunt amen-
inţate cu dispariţia din cauza pierderii viabilităţii economice.

ROMÂNIA, STUDIU DE CAZ

Consultanţă imediată, pe o gamă 
largă de subiecte: accesarea măsurilor de  
europene de sprijin și obligaţiile legate de 
acestea; siguranţa alimentară și normele 
de igienă pentru procesarea produselor 
alimentare, vânzări directe, marketing.

Inovaţie în procesare alimentară pentru 
a sprijini micii producători, în special în dome-
niul autorizării lor. 

Iniţiative de marketing 
prin dezvoltarea unori bran-
duri și ambalaje moderne; 
prin sprijinirea grupurilor 
de producători, lanţurilor 
alimentare scurte; și prin 
organizarea de pieţe pentru 
fermieri. 

Comunicare directă cu 
consumatorii, cum ar fi  
campania ‘Să știm ce mâncăm, 
să știm de unde provine hrana 
noastră’, pentru  promovarea 
zonei și a produselor locale. 
Dezvoltarea aplicaţiilor pentru 
telefoanele mobile, cu ajutorul 
Orange România. 

SOLUŢIA NOASTRĂ
Fundaţia ADEPT implementează în România un program integrat de informare și consultanţă din anul 2005.  
Programul a demonstrat că utilizarea măsurilor de Dezvoltare Rurală cu imaginaţie poate sprijini fermierii și 
comunităţile locale din zonele rurale în mod durabil. Abordarea inovatoare a Fundaţiei ADEPT se referă la: 
- comunicare efi cientă la nivel local pentru facilitarea accesului la diferitele măsuri de sprijin
- consultanţă la nivel local pentru integrarea și implementarea efi cientă a măsurilor existente 
- instruire la nivel local pentru asigurarea legăturilor între măsuri, iniţiative comerciale și efi cienţă economică.   

ACEST CERC INDICĂ FELUL 
ÎN CARE ACTIVITĂŢILE INTEGRATE 
ALE FUNDAŢIEI ADEPT SPRIJINĂ 

VIABILITATEA ECONOMICĂ A 
FERMELOR MICI, A COMUNITĂŢILOR 
RURALE ȘI A PEISAJELOR AGRICOLE 

DIN ROMÂNIA.

Fundaţia ADEPT Transilvania www.fundatia-adept.org

Diseminarea informaţiilor prin 
asociaţiile de fermieri. Răspândirea 
informaţiilor prin utilizarea 
SMS-urilor, în colaborare cu Orange 
Romania. Legături cu Reţeaua 
Naţională de Dezvoltare Rurală.

Impactul acestui program integrat de informare este remarcabil... venituri adiţionale care depășesc €2m/ an pentru 2.000 de mici fermieri din zona 
Târnava Mare, mărind efi cienţa economică a fermelor și asigurând prosperitatea comunităţilor locale, prin sprijinirea practicilor agricole durabile. DG Agriculture & Rural Development

DG Environment


