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

Proiectul STIPA, (Protejarea Ecosistemelor 
Pastorale Importante din Transilvania) al Fundaţiei 
ADEPT, finanţat din fondul european pentru mediu, 
a demarat la finele anului 2010. STIPA are ca scop 
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 aproximativ 10 000 ha. Pe baza 
acestor informaţii şi în consultare cu fermierii şi cu 
alţi factori de decizie din teritoriu, ADEPT a început 
elaborarea planurilor 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. 
Activităţile din cadrul proiectului STIPA presupun 
implicarea fermierilor, şcolilor şi localnicilor în 
activităţile de monitorizare a habitatelor.  La 
elaborarea şi implementarea planurilor de 
management al habitatelor sunt consultate 
comunităţile locale şi alţi factori de interes.
În acest sens, în perioada ianuarie-mai 2011, au 
fost realizate următoarele activităţi, urmărind 
îndeplinirea obiectivelor proiectului STIPA :
 - A fost elaborată metodologia de cartare şi 
monitorizare a habitatelor prioritare.
 - Au fost colectate informaţiile iniţiale referitoare la 
habitatele prioritare. Studiile aprofundate vor 
continua până la sfârşitul acestei veri. 
 - S-au efectuat primele vizite la fermele şi au fost 
derulate primele activităţi şcolare educative.
 - S-au achiziţionat utilaje uşoare pentru cosit, 
pentru restaurarea pajiştilor uscate de pe terenuri cu 
heterogenitate diferită.

Metodologia de cartare şi monitorizare a fost elaborată 
cu ajutorul specialiştilor de la DAPHNE (Centrul de 
Ecologie Aplicată din Slovacia), precum şi din Marea 
Britanie, de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj şi de 
la Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş. 
Primăvara aceasta au avut loc discuţii cu asociaţiile de 
crescători de animale din Viscri, Daia, Apold, Daneş 
care utilizează păşunile precum şi cu primăriile din 
Daneş, Apold, Saschiz, Buneşti, Albeşti care 
administrează păşunile din regiune pentru a idenitifca 
zonele prioritare pentru conservare.
Activităţile şcolare referitoare la problemele de mediu, 
desfăşurate pe parcursul lunilor martie şi aprilie, au 
culminat cu un concurs de biciclete pentru elevi in iunie 
2011, cu ocazia inaugurării traseului de mountain bike 
din comuna Buneşti. Câştigătoarea concursului şi al 
premiului cel mare, o bicicletă Merida, a fost Nicoleta 
Vâja, din Buneşti. Traseul, dotat cu panouri 
interpretative despre floră şi faună este destinat nu 
doar agrementului dar şi educaţiei despre problemele 
de mediu. Aactivităţile şcolare şi extraşcolare pentru 
copii vor continua şi pe parcursul verii şi toamnei anului 
2011.
Împreună cu compania Brielmeier, producătorul 
utilajelor de cosit, s-au efectuat demonstraţii pentru 
fermieri şi primării la sfârşitul lunii mai şi la începutul 
lunii iunie la Saschiz şi Viscri. Demonstraţiile au dorit 
să sublinieze detaliile tehnice de manevrare şi 
mentenanţă ale maşinilor de cosit. Chiar şi Alteţa Sa 
Regală, Prinţul Charles al Marii Britanii a avut ocazia 
să inspecteze aceste utilaje, cu ocazia vizitei Sale la 
Saschiz, în data de 15 mai 2010.
Proiectul STIPA al Fundaţiei ADEPT a demarat în 
octombrie 2011 şi se va încheia în septembrie 2013.
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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 
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În armonie cu natura
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Ciclism la înăţime

Primul traseu de mountain bike 

După cum spunea un expert norvegian 

în turism, această zonă în care noi ne 

aflăm Sighişoara  Târnava Mare are un 

potenţial extraordinar pentru activităţi 

în aer liber: drumeţii, ciclism, etc. -  un 

turism cultural, istoric şi ecologic, i-am 

spune noi. Peisajele pitoreşti ca de 

poveste, alternanţa deal-vale (definită 

cândva de Blaga ca “spaţiu mioritic”), 

dar şi succesiunea aceasta de zone 

locuite, fâneţe, păduri (peisajul 

mozaicat), oferă călătorului emoţii şi 

stări de neuitat.

În această ordine de idei, dar şi pentru 

că suntem tributari unor angajamente 

mai vechi, am purces la construirea 

unui traseu de bicicletă (mountain bike) 

între localităţile Meşendorf şi Criţ din 

comuna Buneşti. 

Construcţia acestui traseu a fost 

finanţată din fonduri Norvegiene, prin 

Innovation Norway într-un program de 

dezvoltare durabilă pentru România şi 

Bulgaria. 

Amenajarea  potecii, în lungime totală 

de 8 km, (prin pădure şi pe păşune), a 

durat 8 săptămâni, a necesitat 16 

camioane de pietriş şi a însumat 

aproximativ. 2000 de ore de muncă. 

Traseul poate fi folosit în orice condiţii 

de vreme, fie soare fie ploaie şi a fost 

inaugurat printr-un concurs de ciclism 

pentru copii, în data de 28 Mai 2011. 

Premiile oferite în concurs au constat 

din: biciclete şi echipamente pentru 

bicicletă (caşti, sticle de apă, pompă 

pentru roţi, ochelari de soare, etc.)

Am avut ca parteneri în organizarea 

concursului echipa NoMad Merida 

Racing Team.

Vă facem o invitaţie pe această cale să 

testaţi acest traseu de bicicletă. Cei 

pasionaţi vor fi seduşi de frumuseţea 

peisajului, iar persoanele care nu au 

mai încercat o astfel de experienţă 

poate vor găsi o nebănuită pasiune. 

bulet
txt

Pentru persoanele care doresc să practice un turism activ 
şi totodată să se bucure de un peisaj deosebit, oferim 
datele de contact:
Cornel Stanciu: 0752 264 582 
Lenke Balint: 0752 264 593
Fundaţia ADEPT Transilvania

Sprijinirea micilor 
iniţiative

Criț - Meşendorf



Centrul independent de colectare si procesare a laptelui  
legatura dintre biodiversitate si prosperitate

Preocuparea Fundaţiei ADEPT, în mod constant, a fost şi 
este identificarea de posibilităţi de dezvoltare şi găsirea 
unor noi surse de venit pentru locuitorii din zona 
Sighişoara - Târnava Mare. 
Pe linia acestei preocupări constante s-a încadrat şi 
proiectul „Susţinerea micilor fermieri dintr-un sit Natura 
2000  Sighişoara Târnava Mare”. Proiectul şi-a propus să 
promoveze agricultura ecologică, creşterea calităţii 
laptelui şi dezvoltarea de noi pieţe pentru produsele 
tradiţionale şi locale. Finanţatorul acestui proiect a fost 
guvernul norvegian prin Innovation Norway într-un 
program de dezvoltare durabilă pentru România şi 
Bulgaria.

În cadrul proiectului s-a avut în vedere înfiinţarea a opt 
centre de colectare a laptelui, centre care sunt puse la 
dispoziţia comunităţii.

Deoarece laptele este un produs perisabil, ne-am gândit 
ca să identificăm o posibilitate de procesare a acestuia, 
pentru a diversifica gama de produse, dar şi pentru a 
prelungi durata timpului de şedere a produsului pe raft, 
câştigând astfel timp pentru comercializare. 

Aşa a apărut ideea unui Centru independent de colectare 
şi procesare. În aceeaşi clădire în care se colectează 
laptele, un anumit spaţiu este dedicat procesării. Un 
spaţiu dotat foarte simplu, dar cu tot ce este necesar, în 
vederea obţinerii de: smântână, unt, brânză telemea sau 
brânză de vaca. Amenajarea centrului a fost posibilă tot 
cu fondurile de la guvernul norvegian menţionate mai sus

Ceea ce face însă acest Centru cu mult mai special este 
faptul că Alteţa Sa Regală Prinţul Charles a făcut un prim 
popas, în vizita privată pe care a efectuat-o în România, pe  
la jumătatea lunii Mai anul acesta. Prima oprire de la 
sosirea în Transilvania, a fost chiar la acest Centru. Alteţa 
Sa se bucură ori de câte ori vizitează aceste locuri speciale, 
definite de bunul Dumnezeu şi îngrijite timp de secole de 
oameni, rezultatul acestei combinaţii generînd o bogăţie 
naturală imensă.

Deoarece succesul sau dezvoltarea se măsoară în bani, 
servicii ca furnizarea unui aer mai curat, conservarea 
biodiversităţii, prevenirea inundaţiilor, ape mai curate, etc. 
sunt luate, de omul modern, de-a gata. Totuşi aceste 
servicii trebuiesc puse în evidenţă într-un cadru economic 
durabil. Micile gospodării ţărăneşti furnizează astfel de 
servicii, fără să fi fost răsplătite până în prezent pentru asta. 
Sistemul acesta poate furniza soluţii pentru dezvoltarea 
viitoare a agriculturii. 

Dar după cum spunea Alteţa Sa:

„Un centru independent de procesare ca cel de la Saschiz 
reprezintă legătura esenţială între natură, peisaj şi 
comunitatea locală, asigurând prosperitate economică prin 
protejarea biodiversităţii naturale”.
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Fundatia ADEPT Transilvania a 
continuat sprijinirea vanzarilor 
produselor locale si traditionale 
precum si promovarea micilor 
producatori din Tarnava Mare printr-o 
serie de evenimente organizate in 
primavara aceasta la Sibiu.
Targul de produse traditionale si 
ecologice, infiintat anul trecut si 
gazduit de catre Muzeul Astra din 
Dumbrava Sibiului, este organizat, 
incepand din martie anul acesta, din 
doua in doua saptamani, de catre 
Directia pentru Agricultura si 
Dezvoltare Rurala Sibiu si Fundatia 
ADEPT.
Totodata, la rugamintea Fundatiei 
Heritas, Slow Food Tarnava Mare 
impreuna cu Fundatia ADEPT, au 
organizat un targ de produse 
traditionale de 2 zile in cadrul unui 
eveniment cultural mai amplu de 
promovare a a centrelor urbane 
istorice din Sibiu. Festivalul Huet 
Urban s-a desfasurat in data de 7-8 
mai 2011 si a gazduit, pe langa targul 
de produse traditionale si seminarii 
de educatie a gustului pentru copii, 
diverse manifestari culturale, activitati 
specifice de reabilitare a cladirilor din 
centrul istoric, ateliere de 
mestesugarit etc. 

Fundatia ADEPT a incheiat seria de 
seminarii de marketing din cadrul 
proiectului ‚Sustinerea micilor 
producatori din situl Natura 2000 
Sighisoara-Tarnava Mare' finantat prin 
fonduri norvegiene, cu o intalnire cu 
micii producatori din zona noastra, la 
Sighisoara, in data de 24 mai 2011. 
Impreuna cu experta NorgesVel, Anne 
Siri, cei prezenti au discutat despre 
dezvoltarea marcilor pentru produsele 
traditionale si locale, etichetarea 
acestora, despre piata de desfacere, 
cresterea vanzarilor s.a.m.d.
Zona noastra a gazduit urmatoarele 
intalniri si seminarii in lunile mai-iunie, 
organizate de catre Fundatia ADEPT 
si diversi parteneri internationali:
-         Vizita Comisiei Regionale de 
Monitorizare a Mamiferelor Mari din 
Norvegia, 5-7 mai 2011. Comisia, 
formata din 14 persoane, printe care 
fermieri, biologi, functionari publici, 
politicieni etc., a fost interesata de 
aspecte referitoare la: mentinerea 
numarului de mamifere mari din 
zonele deluroase ale Transilvaniei, 
pagubele produse de catre ursi si lupi 
in fermele din zona etc. Comitetul 
Regional a avut intalniri cu dl Primar 
Ovidiu Soaita precum si cu 
reprezentanti ai Ocolului Silvic Stejarul 

din Rupea.
 Seminarul International despre 
Conservarea Raselor Autohtone de 
Bivolita, desfasurat la Sighisoara, intre 
6-7 mai 2011. Participantii au sosit din 
Italia, Polonia, Elvetia, Grecia si au 
fost prezenti, bineinteles, fermieri si 
alti experti din Romania.  
Organizatorul principal al acestui 
eveniment a fost Fundatia SAVE din 
Elvetia. Participantii au avut ocazia sa 
schimbe idei si experienta cresterii 
acestor animale in diferite tari, care 
existau in zona Tarnava Mare in 
abundenta in trecut. 
-         Seminarul interactiv ‚Bucate din 
Carpati- de la ferma ta pe masa 
tuturor', desfasurat la Danes, intre 9-
10 iunie 2011. Evenimentul face parte 
dintr-un proiect cu finantare UE pe 
tema comunicarii rezultatelor din 
cercetare catre factorii de decizie din 
teren, ocupati in domeniul produselor 
traditionale din zonele de munte din 
Romania.  Seminarul interactiv si-a 
propus sa creeze o imagine pozitiva 
produselor din zonele de munte si sa 
informeze participantii despre exemple 
de bune practici cu privire la productia, 
procesarea si marketingul acestor 
produse, din tara si din strainatate
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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
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