
Saving Transylvania’s Important Pastoral 
Ecosystems (STIPA) - Protejarea Ecosistemelor 
Pastorale Importante din Transilvania

Fundatia ADEPT Transilvania -unul dintre cei doi 
beneficiai care au primit finantare de la comisia 
Europeana in anul 2010 din fondurile de mediu al 
comisiei Europene
 
Proiectul STIPA (Protejarea Ecosistemelor 
Pastorale Importante din Transilvania) al 
Fundaţiei ADEPT Transilvania este unul dintre 
cele 210 proiecte noi aprobate pentru finanţare 
de către Comisia Europeană, în cadrul celei de a 
treia cereri de propuneri pentru programul LIFE+ 
(2007-2013), fondul european pentru mediu. 
Programul LIFE+ sprijină proiecte din întreaga 
comunitate europeană în domeniul conservării 
naturii, al politicii de mediu precum şi al informarii 
si comunicării, reprezentând, în ansamblu, o 
investitie totală de 515 milioane EUR, la care 
Uniunea Europeană contribuie cu 249,8 milioane 
EUR. La nivelul ţării noastre, au fost selectate şi 
finanţate doar două proiecte. Proiectele LIFE+ 
Nature pun în evidenţă problemele de mediu, 
diseminează informaţii pe această temă şi includ 
activităţi de bune practici şi demonstraţii care 
contribuie la implementarea obiectivelor 
Directivei Uniunii Europene pentru Păsări şi 
Habitate (Directivele Comisiei Europene 79/409 
EEC şi 92/43/EEC).

STIPA, proiectul în valoare de 300 de mii de EUR 
al Fundaţiei ADEPT, are ca obiectiv ameliorarea 
stării de conservare a două habitate prioritare de 
pajişte uscată, situate în situl Natura 2000 
Sighişoara- Târnava Mare. Fundaţia ADEPT 
propune analiza la faţa locului a stării de 
conservare a unor habitate prioritare de pajişte, 
situate pe o suprafaţă de 10 000 ha. Pe baza 
acestor informaţii şi în consultare cu fermierii şi 
cu alţi factori de decizie din teritoriu, ADEPT va 
va elabora planuri de acţiune pentru conservarea 
habitatelor vizate. Pajiştile semi-naturale uscate 
pe substrat calcaros şi cele stepice subpanonice 
acoperă aproximativ 12% din suprafaţa totală a 
sitului Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare 

 şi găzduiesc mai multe specii de orhidee  
protejate la nivel european. Aceste habitate 
prioritare sunt ameninţate de activităţile agricole 
intensive şi de abandonarea terenurilor.

 Măsurile de conservare a habitatelor, dezvoltate 
prin proiectul STIPA, vor fi activităţi monitorizate 
de păşunat şi cosit, iar acolo unde este cazul, 
activităţi de restaurare a habitatelor prin curăţirea 
pajiştilor de mărăcini.

Habitatele sunt ameninţate şi din cauza lipsei 
implicării comunităţilor locale în protejarea şi 
conservarea lor. Cunoştinţele insuficiente despre 
valoarea economică şi ecologică a biodiversităţii 
zonei sunt o cauză majoră a dispariţiei speciilor 
de floră. STIPA propune implicarea fermierilor, 
şcolilor şi localnicilor, în general, în activităţile de 
monitorizare a habitatelor publicaţii educative. La 
elaborarea şi implementarea planurilor de 
management al habitatelor se vor consulta 
comunităţile locale şi alţi factori de interes. 

Proiectul, Protejarea Ecosistemelor Pastorale 
Importante din Transilvania, al Fundaţiei ADEPT 
a demarat în octombrie 2010 şi va dura 
aproximativ 3 ani.

A consemnat: Lenke Balint,
Fundaţia ADEPT Transilvania

STIPA
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TFundatia ADEPT Transilvania este o organizaţie 
neguvernamentală care şi-a propus conservarea 
peisajelor rurale unice, cu biodiversitate ridicată 
din Transilvania şi protejarea comunităţilor locale 
care au contribuit la definirea formei actuale şi 
trăiesc în acest spaţiu specific.t

Date de contact: Saschiz, nr. 166 tel. 0265 711635,
E-mail: office@fundatia-adept.org
Web: www.fundatia-adept.org
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Autorii îşi asumă responsabilitatea pentru toate părerile exprimate în acest document sau în timpul discuţiilor. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru părerile exprimate.

Proiectul STIPA / Saving Transilvania Important
Pastoral Ecosistems’ (LIFE09/NAT/RO/000618)
este finanţat de EU LIFE+ şi Orange România



Natura 2000 Sighişoara
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Târnava  Mare

Fundația ADEPT Transilvania 

împreună cu Slow Food Târnava Mare, 

a organizat vineri și sâmbătă, 1011 

decembrie 2010, a treia ediție a Târgului 

de Produse Tradiționale Slow Food,  în 

Parcul Central din Sighișoara. Târgul, 

organizat în colaborare cu Terra 

Capital și Fundația Mihai Eminescu 

Trust, a reprezentat o piață volantă de 

produse alimentare, vândute chiar de 

producători și fermieri. Locuitorii 

Sighişoarei şi turiştii aflați în zonă s-

au putut aproviziona pentru masa de 

Crăciun şi de Anul nou, cu produse 

realizate în mod tradițional de către o 

serie de mici producători din zona 

Târnavelor şi din alte părți ale 

Transilvaniei cu vechi obiceiuri 

culinare.

Evenimentul a avut loc cu ocazia Zilei 

Terra Madre, ziua internațională Slow 

Food, sărbatorită în lume pe 10 

decembrie 2010, și face parte dintr-o 

serie de 800 de acțiuni organizate în 100 

de țări cu scopul de a proteja, savura şi 

promova alimente provenite de la mici 

producători şi fermieri.

Produsele din Saschiz au fost, si de 

aceasta data, foarte cautate, vedeta 

targului fiind ‚dulceata de lapte’, un 

desert foarte apreciat la nivel local si 

national.

 

Atmosfera de Sărbători a fost asigurată 

de Corul Bisericii Evanghelice, Corul 

Gospel Sighisoara, Corul Nicolae 

Bogdan și Corul Bisericii Evanghelice 

din Malâncrav.

La eveniment au participat, totodata, o 

serie de fundaţii şi ONG-uri care si-au 

prezentat activitatea în comunitate şi 

au organizat o serie de manifestări 

menite să-i introducă pe vizitatori în 

atmosfera sărbătorilor de iarnă. 
 Un comentariu de Lenke Balint

Date de contact pentru producătorii care doresc să 
participe la târgurile viitoare organizate de Fundaţia 
ADEPT Transilvania:

Lenke Balint 0752 264 593

Sprijinirea micilor 
producători

Târg de Crăciun



Ce este Natura 2000?
Pe teritoriul Uniunii Europene cu 27 de state, inre  care si 
Romania, au fost identificate 9 regiuni biogeografice. Intre 
tarile membre si candidate la UE, Romania detine cea mai 
mare diversitate biogeografica; la noi se gasesc 5 regiuni 
biogeografice: continentala, alpina (zonele montane), 
panonica (se gaseste in Ungaria si tarile vecine), pontica 
(doar in Romania si Bulgaria), stepica (doar in Romania).
Din 1992 Uniunea Europeana promoveaza ca instrument 
principal dezvoltarea retelei de arii de conservare a naturii 
Natura2000. Denumirea aceasta provine din faptul ca initial  
identificarea acestor zone trebuia sa se relizeze pana in 
anul 2000. Natura 2000 se bazeaza pe doua directive ale 
Uniunii Europene, Directiva Habitate (SCI) si Directiva 
Pasari (SPA) ce reglementeaza modul de selectare si 
desemnare a siturilor si protectia acestora, iar Statele 
Membre au dreptul de a reglementa modalitatile de 
realizare si de implementare a prevederilor din Directive.
Dupa aderare, in legislatia romaneasca aceste doua 
Directive sunt transpuse prin Ordonanta de Urgenta nr. 57 
din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 
salbatice, cu modificarile ulterioare.
Exista doua tipuri de situri Natura 2000: Arii Speciale de 
Conservare (SAC -Special Areas of Conservation) 
constituite conform Directivei Habitate si Arii de Protectie 
Speciala Avifaunistica (SPA - Special Protection Areas), 
constituite conform Directivei Pasari.
Aceste situri sunt identificate si declarate pe baze stiintifice 
cu scopul de a mentine intr-o stare de conservare 
favorabila o suprafata reprezentativa a celor mai 
importante tipuri de habitate si populatii reprezentative de 
specii ale Europei.
DE RETINUT:
La definirea acestor situri NU s-a plecat de la ideea unei 
protectii stricte, care sa interzica activitatea umana. 
Dimpotriva, se considera ca in foarte multe situatii 

Activitatile umane de gospodarire a resurselor naturale au fost 
cauza acestei bogate varietati de plante si animale. In multe 
cazuri prezenta habitatelor si a speciilor din siturile Natura 
2000 se datoreaza in special, modului in care de sute de ani 
sunt gospodarite durabil padurile, pasunile sau fanetele.
Managementul acestor zone va trebui sa tina cont de faptul ca 
Natura 2000 este, in primul rand, un instrument de 
conservare a biodiversitatii. Planurile de management vor 
include acele activitati economice care ajuta la mentinerea si 
protejarea naturii si a mediului.
In siturile Natura 2000 vor fi permise activitati agricole 
traditionale, unele dintre acestea necesare pentru mentinerea 
peisajelor (de exemplu, pajistile montane), cultivarea si 
obtinerea produselor ecologice - legume, fructe, produse 
lactate, carne, sucuri de fructe, activitati de vanatoare si 
pescuit, cu conditia ca siturile Natura 2000 sa isi pastreze 
obiectul conservarii.
Exploatarea terenurilor agricole nu trebuie sa conduca insa la 
degradarea sau distrugerea habitatelor naturale si a speciilor 
de plante si animale de interes comunitar, pentru care zona a 
fost declarata sit Natura 2000.
Aceste activitati vor respecta masurile minime de 
management pentru speciile de interes comunitar, de 
exemplu:
· respectarea perioadelor de reproducere, cuibarit, popas si 
iernat;
· exploatarea masei lemnoase - in functie de habitatul / specia 
pentru care zona a fost declarata sit Natura 2000;
· constructii din materiale traditionale, in acord cu arhitectura 
zonei;
· activitati de promovare si dezvoltare a turismului durabil, cu 
accent pe ecoturism.
Nu vor fi permise in zonele protejate constructii si lucrari de 
infrastructura care afecteaza habitatele/speciile care fac 
obiectul protectiei Natura 2000. Exceptie fac acele lucrari care 
sunt importante pentru siguranta oamenilor sau sunt proiecte 
de importanta nationala. 
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1. Ce reprezintă LIFE+?

2. Ce reprezintă reţeaua NATURA 2000?

3. Ce reprezintă plăţile de Agro-mediu?

4. Ce reprezintă GAEC?

NATURA 2000 
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LIFE este un program de finanţare prin 1Fondul European de mediu, prin care se 
derulează proiecte de conservare a naturii,  
politici de mediu sau proiecte de informare şi  
comunicare

Nat Page
Director ADEPT Transilvania

Natura 2000 reprezintă o reţea de arii 2protejate, care s-au dovedit importante în 
urma unor studii ştiinţifice. 

Plăţile de agro-mediu reprezintă un sistem de 3recompensă şi de încurajare, din partea 
uniunii europene pentru acele practici agricole 
care au păstrat o varietate bogată de plante şi 
animale. 

GAEC este o prescurtare din limba engleză 4pentru ceea ce noi numim bune condiţii 
agricole şi de mediu.
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Fermieri mai informaţi în Târnava 
Mare 

În data de 30 ianuarie 2011, în sala 
de şedinţe de la Hotel Cavaler din 
Sighişoara, Fundaţia ADEPT 
Transilvania a organizat prima 
întîlnire cu fermierii şi micii 
producători din acest an. 

Fundaţia ADEPT sprijină fermierii şi 
micii producători din zonă de 
aproximativ 5 ani, sprijin care a fost 
accentuat şi în cadrul unui proiect: 
„Susţinerea micilor fermieri dintr-un 
sit Natura 2000 Sighişoara  Târnava 
Mare”, proiect finanţat din fonduri 
norvegiene, într-un program de 
dezvoltare durabilă şi creştere 
economică pentru România şi 
Bulgaria. 

Întrunirea de duminică a fost 
organizată cu intenţia declarată ca 
fermii să conştientizeze conceptul 

de dezvoltare rurală, prin exemple de 
bună practică din zona noastră şi din 
împrejurimi.

La eveniment au participat peste 200 
de invitaşi, care au aflat:
 - modalităţi simple de completare a 
registrului fermei
 - cum să-şi organizeze mai bine 
agenda de lucru, consultînd 
calendarul măsurilor de Agro-Mediu, 
GAEC, al bunului gospodar (calendar 
pe care preşedinţii de asociaţii chiar 
l-au primit de la organizatori);
La finele evenimentului, putem spune 
ca participanţii au plecat cu un 
pachet informaţional complet, întrucît 
li s-au oferit informaţii la faţa locului, 
dar şi pentru acasă sub forma unor 
materiale scrise.

Printre prezentările de la întrunire, 
amintim:
 - Înfiinţarea unui microspaţiu de 
procesare în gospodăria proprie;
 - Binefacerile asocierii şi posibilităţi 

de colaborare
 - Exemple de bună practică:  
parteneriatul public  privat CIVITAS;
 - Oportunităţi de dezvoltare a zonei 
prin Axa IV  LEADER, a Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală 
(PNDR). 
Întrunirea s-a finalizat printr-o 
Tombola, cu diverse premii, utile în 
gospodărie, printre care amintim: 
mănuşi, cizme, bocanci, salopete, 
găleţi, bidoane, ciment, telefoane 
mobile, televizoare, etc. Acestea au 
fost posibile prin bunăvoinţa 
sponsorilor: Norway Grants prin 
Innovation Norway, Orange, Lafarge 
Hoghiz, cărora le mulţumim şi pe 
această cale.

Marele premiu al tombolei  o excursie 
de studiu de 3 zile în Norvegia a fost 
câştigat de domnul Liviu Mosora din 
Stejereni, com. Daneş.

A consemnat Ben Mehedin,
Fundaţia ADEPT Transilvania
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Despre
proiect: 

Situri 
Natura 2000 
zona:
Hârtibaciu 
Târnava 
Mare

Susţinerea micilor fermieri dintr-un sit
Natura 2000 Sighişoara  Târnava Mare 

>> HARTA © BOGDAN FLORESCU

Zona proiectului STIPA LIFE+ se află 
în Situl Natura 2000 Sighisoara-
Tarnava Mare, care  se întinde pe o 
suprafaţă de aproximativ 85.000 de 
ha, cuprinzând 8 comune, şi anume:  
Biertan, Laslea, Daneş, Albeşti, 
Vânători, Saschiz şi Buneşti. Acest 
sit este protejat sub Directiva 
Habitatelor al Uniunii Europene 
deoarece găzduieşte o varietate de 
animale şi plante prioritare la nivel 
de UE abreviat -  SCI (Site of 
Community Interest) sau Sit de 
Interes Comunitar

Finanţatori: Comisia Europeană

Benef iciar: Fundaţia ADEPT Transilvania
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