
Calendar religios

MAI - FLORAR
CREŞTIN - ORTODOX:

1 (D) † Invierea Domnului (Sfintele Pasti) 
2 (L) † Sfintele Pasti; Darul Invierii; 
 3 (M) † Sfintele Pasti; Invierea Domnului - 
sarbatoarea luminii si a bucuriei; 
6 (V) † Izvorul Tamaduirii; 
21 (S) † Sfintii Imparati Constantin si Elena

ROMANO-CATOLIC
5 (J) † Înălţarea Domnului
15 (D) † Cobor Rea Sf. Duh (Rusaliile)
26 (J) † Trupul Şi S Ngele Domnului

IUNIE – CIREŞAR
CREŞTIN - ORTODOX: 

 24 (V) † Naşterea Sf. Ioan Botezătorul, Drăgaica 
sau Sânzienele
29 (M) †  Sf. Apostoli Petru şi Pavel

ROMANO CATOLIC
24 (V) †  Naşterea Sf. Ioan Botezătorul
29 (M) † Sf. Apostoli Petru şi Pavel

www.colineletransilvaniei.ro

Centrul de vizitare din 
Cincşor – poartă de intrare 

în destinaţia Colinele 
Transilvaniei

Satul Cincşor din judeţul Braşov, aflat 
aproape de râul Olt, va deveni din luna 
iunie 2016 una din porţile de intrare 

în ”povestea” Colinelor Transilvaniei, prin 
deschiderea primului centru de vizitare al 
destinaţiei.

Acest mini-muzeu care foloseşte metode 
moderne de comunicare şi interacţiona-
re cu publicul, pentru a face cunoscute 
atracţiile unei destinaţii, oferă informaţii 
turistice utile, despre locuri, puncte, activi-
tăţi şi evenimente de interes.De asemenea, 
îşi propune să înveţe şi să sensibilizeze 
vizitatorii în legătură cu particularităţile 
locale. De aceea, pe lângă materialele de 
informare pe care le găsim într-un centru 
de informare clasic, un centru de vizitare 
spune o poveste, cu ajutorul scenografiei, 
al imaginii, al sunetului, al simţului tactil 
sau al jocului de rol.

Rolul unui astfel de centru într-o arie 
protejată, un sit Natura 2000 cum este 
cazul Colinelor Transilvaniei, este de a 
educa, a informa şi a sensibiliza vizita-
torii în legătură cu biodiversitatea şi cu 
elementele specifice zonei (habitate de 
plante şi animale, specii protejate, etc.) – 
de ce sunt ele importante, pericole ce le 

ameninţă, cum pot fi ocrotite, etc.
Tema principală, „Simte natura şi tră-

ieşte povestea in Colinele Transilvaniei”, 
invită vizitatorul ”să călătorească”, 
pornind de la una dintre vedetele specifice 
destinaţiei, acvila ţipătoare mică, şi să ia 
parte la mici lecţii interactive de biodiver-
sitate şi protecţie a naturii. Pe parcursul 
vizitei sale, turistul află legătura strânsă 
dintre natură şi locuitori, dar şi cum se re-
flectă aceasta în cultura locală, în tradiţii, 
în meşteşuguri sau în poveştile oamenilor 
de aici. Spaţiul expoziţional şi de animare, 
foloseşte mai multe tipuri de instrumente 
pentru promovarea patrimoniului natural şi 
cultural: mobilier şi decoraţiuni,  imagini, 
module interactive, zgomote şi sunete, 
proiecţii şi machete pentru crearea unei 
experienţe deosebite pentru turist.

Elementul de noutate adus în destinaţie 
de acest centru este importanţa acordată 
educaţiei, în special a educaţiei tinerei 
generaţii. Astfel, aici va funcţiona un 
atelier de educaţie ocupaţională destinat 
copiilor, unde cei mici pot descoperi de ce 
trebuie să fie mândri de locurile natale, 
dar pot învăţa şi tainele meşteşugurilor 
tradiţionale.

14 mai, Sărbătoarea 
Rabarbărulu-Saschiz
22 mai, Bike&Brunch Saschiz-
Criț-Archita-Roadeș
28 mai, Transilvanian Brunch - 
Hosman
2-3 iunie, Bike&Like - Tur al 
bisericilor - CS No Stress
18-19 iunie, Workshop 
meșteșuguri - Pâslă - Moara 
Veche din Hosman
19 iunie, Bike&Brunch 
Sighișoara - Stejărișu - Brădeni 
- Apold
25 iunie, Transilvanian Brunch 
- Veseud
25-26 iunie, Deschidere centru 
vizitare - Cincșor

Info:
www.colinele-transilvaniei.ro
colineletransilvaniei@gmail.com 

de Cristina Iliescu, Unitatea de Management a Destinației
Colinele Transilvaniei

Nr. 2, Mai - Iunie 2016

“Publicație co-finanțată de Elveția prin intermediul 
Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană 

extinsă”.

Gazeta

Colinele Transilvaniei

EVENIMENTE LOCALE
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Asocierea: avantaje și dezavantaje

„Dacă toate Asociațiile 

ar fi comuniste, atunci 

90% din Vestul Europei 

ar fi comunist, dar de 

fapt asocierea-i motivul 

pentru care agricultorii 

din vest au un trai mai 

bun și nu dimensiunea 

subvențiilor.”
(Dacian Cioloş)

Noul Program Naţional de Dezvoltare 
Rurală (2014-2020) propune 2 
măsuri pentru stimularea asocierii 

producătorilor agricoli (măsurile 9 şi 16). 
Se consideră că asocierea poate ajuta la 
realizarea de exploataţii agricole viabile, 
rentabile, rezistente la concurenţă si 
eficiente în accesarea de fonduri financia-
re. Vom explora aceste aspecte pe scurt în 
materialul de faţă.

DE ce să NE asociem?
Câteva argumente:
• pentru a ajuta în aprovizionarea cu 
materii prime  
• pentru a ajuta în procesarea si standar-
dizarea produselor  
• pentru a ajuta în utilizarea eficientă a 
utilajelor  
• pentru a îmbunătăţi marketingul şi 
vânzările,  
• pentru realizarea şi valorificarea de 
produse specifice terenurilor cu valoare 
naturală înaltă (HNV) sau de produse 
meşteşugăreşti, 
• pentru dezvoltarea comunităţii, 
• pentru protejarea producătorilor etc. 
Avantajele şi dezavantajele asocierii
AVANTAJE
Asociindu-ne putem: 
• influenţa deciziile de la nivel mai înalt 
sau al instituţiilor din domeniile relevante,  
• proteja mult mai bine interesele comu-
ne,  
• accesa finanţări care nu sunt disponibile 

pentru persoane fizice, 
• realiza schimburi de bune practici şi 
informaţii, transfera rapid cunoştinţe   
• avea acces la planificarea politicilor 
naţionale, UE, a strategiilor de dezvolta-
re locale,  regionale. 
O serie de activități pot beneficia foarte 
mult de pe urma asocierii, cum ar fi de 
exemplu: 
• managementul terenului în comun, de 
exemplu cositului în asociere; 
• aprovizionarea cu seminţe, materii 
prime, etc; 
• procesarea şi standardizarea produ-
selor; 
• Posibilităţile de diversificare a produ-
selor sunt mult mai mari; 
• promovarea produselor comportă costuri 
care sunt greu de suportat individual; 
• în cazul marketingului şi valorificării 
produselor, asocierea aduce avantaje 
la negocieri, permite realizarea mai 
uşoară a cererilor legate de cantităţi şi 
calitate. Asociaţiile pot astfel respecta 
mai bine condiţiile impuse de industria 
de prelucrare sau pot avea beneficii în 
cazul utilizării şi întreţinerii a utilajelor 
în comun; 
• închiriere spaţii de producţie; achiziţii 
echipament construcţie depozite, silozuri 
– în lipsa acestor spaţii producătorii au 
pierderi enorme la vânzare din cauza 
lipsei spaţiilor de reprezentare în relaţia 
cu terţii (autorităţi, furnizori, firme de 
achiziţii, etc.) capacitatea de negociere 

creşte în mod semnificativ.
Important! Beneficiile pot apărea în timp 
relativ scurt, dar de obicei se văd doar în 
timp. Uneori nu sunt foarte vizibile, dar 
în acest caz se recomandă ca periodic 
să se răspundă, împreună cu membrii 
asociaţiei, la întrebarea: cum ar fi fost 
fără Asociaţie? 

DEZAVANTAJE
• Reducerea puterii decizionale indivi-
duale;  
•  Se cedează parte din putere către 
reprezentanţii organizaţiei – odată 
deciziile luate,  individul trebuie să le 
accepte, chiar dacă nu a fost de acord 
cu ele;  
• Individul pierde din independenţa;  
• Dependenţa de solidaritatea celorlalţi 
– proverbul ”Toţi pentru unul şi unul pen-
tru toţi”  poate fi aplicat la propiru. De 
exemplu, dacă asociaţia livrează lapte, 
laptele falsificat de o singură persoană 
poate strica tot laptele şi duce la proble-
me majore de încredere cu achizitorul;  
• Pot exista costuri legate de asociere 
pe care trebuie să le acopere membrii. 
Acestea de obicei sunt mici, dar trebuie 
clar prezentată membrilor posibilitatea 
apariţiei lor şi trebuie să fie întotdeau-
na bine justficate pentru a nu provoca 
nemulţumiri;  
• Poate fi necesară contribuţia voluntară 
sau în natură la asociere fără a avea în 
mod necesar avantaje individuale directe 
din asta.  

de Cosmina Dinu (Extras din publicația, ”Împreună sau nu? Mic îndrumar de 
asociere”- Propark-Fundația pentru Arii Protejate, februarie 2016)
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Primește Natura în casa ta

GAL Podișul Mediașului

Ceea ce va propun cu acest articol 
este să vă jucaţi. Priviţi în jur, 
îmbrăţişaţi natura cu elementele 

ei şi cu tot ceea ce reprezintă expresia 
vieţii. V-ar plăcea să aduceţi în casele 
voastre părţi mici de natura, să creaţi 
mici oaze, sau pur şi simplu să readuceţi 
la viaţă obiecte vechi? Nimic mai simplu. 
Trebuie să înţelegeţi fiecare element în 
parte şi să utilizaţi raţional ceea ce natu-
ra ne oferă.  Acum aruncaţi o privire prin 
gospodărie. Ce norocoşi sunteţi voi cei 
care mai aveţi aşa ceva… gospodărie. 
Închid ochii şi-mi amintesc şi eu casa 

„Aflaţi în calea răotăţilor”, după cum 
spunea Grigore Ureche (unul din primii 
cronicari care au scris în limba română), 
românii, ocupaţi cu războaiele, nu prea 
au avut răgaz să planifice sau să elaboreze 
strategii. Cu atâtea năvăliri, de-a lungul 
istoriei, locuitorii acestui spaţiu şi-au dez-
voltat o capacitatea uriaşă de a reacţiona 
la stimuli şi de a se mobiliza în ultimul 
moment însă planificarea şi punerea în 
aplicare a planului nu a fost neapărat un 
element definitoriu al nostru.
Vremea năvălirilor însă a trecut şi în 
contextul actual, activitatea aceasta de 
planificare devine un exerciţiu obişnuit. 
În Colinele Transilvaniei există mai multe 
Grupuri de Acţiune Locală (GAL-uri). Între 
acestea, GAL Podişul Mediaşului a înaintat 
către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale (MADR) propunerea de strategie de 
dezvoltare locală pe perioada 2016 - 2020.
Ca în orice activitate de planificare se 
analizează situaţia actuală, din punct 
de vedere al aşezării geografice, con-
trângeri, dezvoltarea infrastructurii şi a 
economiei, starea societăţii; se analizează 
oportunităţile şi ameninţările probabile 
şi se stabilesc obiectivele spre care să se 
îndrepte comunitatea şi acţiunile care 
trebuiesc întreprinse pentru atingerea 
acestor obiective.
Ca situare geografică, zona GAL Podişul 
Mediaşului se află în „zona centrală a 

de Nicoleta Toma, WWF România

de Ben Mehedin, Fundația ADEPT Transilvania

bunicului. Ce avem aici?  Scânduri la 
care nu se uită nimeni, gata de pus pe 
foc, obiecte de metal, pietre, iarbă….  
Stropitoarea, i-am pus gând rău şi a ajuns 
aşa, îmbrăcată cu muşchi şi flori nemuri-
toare. Recunosc că am mai văzut aşa ceva 
pe undeva, dar aceasta e a mea, am adus-
o mai aproape de natură cu mâinile mele. 
Şi lada aceasta veche şi lutul modelat 
în formă de inimă, imprimat de o cârpă 
veche şi înfrumuseţat tot de natură. 
Iar dacă acestea nu v-au convins puteţi 
doar copia natura, pe o pânză întinsă pe 
un cadru de lemn. Vă asigur că nu se va 

supăra… Pietrele de care toţi ne împiedi-
căm… ei, aceasta este o altă poveste des-
pre care vă voi spune cu viitoarea ocazie.

României, alături de reţeaua densă de căi 
de comunicaţie, ceea ce conferă terito-
riului o vizibilitate şi accesibilitate foarte 
bună”. Terenurile sunt folosite pentru 
agricultură în proporţie de 62% şi majorita-
tea acestora „sunt incluse în Lista zonelor 
cu înaltă valoare naturală” (HNV - High 
Nature Value). Se mai spune în analiza pe 
care echipa a realizat-o că multe Unităţi 
Administrativ Teritoriale (UAT-uri) sunt 
incluse în reţeaua ecologică Natura 2000, 
precum şi faptul că şase UAT-uri din GAL se 
află în Colinele Transilvaniei - zonă propusă 
ca destinaţie de ecoturism.
O slăbiciune a zonei a zonei pe care 
se întinde GAL-ul Podişul Mediaşului o 
constitui lipsa infrastructurii, iar în rândul 
populaţiei există o tendinţă de renunţare 
la identitate, cu riscul dispariţiei coeziunii 
spaţiului rural şi o tendinţă spre urbanizare
Înafara cadrului natural şi al elementelor 
care condiţionează dezvoltarea, din punct 
de vedere al resurselor, în elaborarea ori-
cărei strategii se acordă o atenţie deose-
bită şi populaţiei, care în zona GAL Podişul 
Mediaşului este caracterizată de un nivel 
de educaţie medie (cel puţin 40% au absol-
vit liceul sau o şcoală profesională) într-un 
context de multiculturalitate şi varietate 
de grupuri etnice, iar procentul populaţiei 
tinere cu vârste cuprinse între 0-14 ani 
este de 21%. Din păcate însă tendinţa 
este una de îmbătrînire a populaţiei, iar 

numărul şomerilor aproape îl egalează 
pe cel al populaţiei active (2.648 faţă 
de 2.693). Populaţia care beneficiază de 
studii superioare este 5%, ceea ce ne dă 
certitudinea că o preocupare benefică ar fi 
crearea unui cadru propice investiţiilor şi 
serviciilor şi folosind experienţa persoane-
lor care au experienţă înafara graniţelor 
ţării să ducă la un salt calitativ în ceea ce 
priveşte standardul de viaţă. Astfel zona ar 
deveni mai atractivă pentru ca populaţia 
să nu migreze.
Din punct de vedere economic agricul-
tura este ocupaţia de bază a locuitorilor 
GAL-ului, iar prezenţa Mediaşului în 
areal, oraş dezvoltat din punct de vedere 
industrial, poate oferi un bun prilej pentru 
gândirea şi înfiinţarea unui sistem modern 
de distribuţie al hranei în coroborare cu 
crearea unui cadru propice adăugării de 
valoare producţiei agricole.
Analiza aceasta destul de complexă şi care 
implică un efort mult mai laborios decât 
ceea ce am consemnat aici a dus la urmă-
toarele direcţii de dezvoltare:
Promovarea incluziunii sociale, a redu-
cerii sărăciei şi a dezvoltării economice 
în zonele rurale (P6), prin domeniile de 
intervenţie:
6A) Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi 
a dezvoltării de întreprinderi mici, precum 
şi crearea de locuri de muncă. 
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele 
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Porcul de Bazna

rurale. 
Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi 
a competitivităţii tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile şi promova-
rea tehnologiilor agricole inovatoare şi a 
gestionării durabile a pădurilor (P2), prin 
domeniile de intervenţie:
2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a 
unor fermieri calificaţi corespunzător şi, în 
special, a reînnoirii generaţiilor.
2A)Îmbunătăţirea performanţei econo-
mice a tuturor exploataţiilor agricole şi 
facilitarea restructurării şi moderniză-
rii exploataţiilor, în special în vederea 
sporirii participării pe piaţă şi a orientării 
spre piaţă, precum şi a diversificării 
activităţilor agricole. 

3. Promovarea organizării lanţului alimen-
tar, inclusiv procesarea şi comercializarea 
produselor agricole, a bunăstării animale-
lor şi a gestionării riscurilor în agricultură 
(P3), prin domeniul de intervenţie:
3A) Îmbunătăţirea competitivităţii 
producătorilor primari printr-o mai bună 
integrare a acestora în lanţul agroalimen-
tar prin intermediul schemelor de calitate, 
al creşterii valorii adăugate a produselor 
agricole, al promovării pe pieţele locale 
şi în cadrul circuitelor scurte de aprovi-
zionare, al grupurilor şi organizaţiilor de 
producători şi al organizaţiilor interprofe-
sionale.

Iar pentru aceste priorităţi de dezvoltare 
au fost proiectate următoarele măsuri de 
acţiune:

• M6/2B  Sprijinirea tinerilor fermieri şi a 
fermelor mici
• M7/2A Înfiinţare, modernizare exploata-
ţii agricole  şi unităţi de procesare
• M8/3A  Promovare forme asociative
• M9/3A Scheme de calitate
• M1/6A Sprijinirea microîntreprinderilor 
start-up
• M2/6A Modernizarea micorîntreprinde-
rilor
• M3/6B Crearea şi extinderea serviciilor 
de bază destinate populaţiei
• M4/6B  Conservarea şi promovarea 
patrimoniului cultural
• M5/6B Investiţii în infrastructura socială 
şi integrarea minorităţilor locale

Dorim succes în primul rând ca strategia 
să fie aprobată în forma propusă, apoi 
dorim succes echipei să implementeze 
activităţile, iar beneficiarilor să acceseze 
întreaga sumă care va fi alocată!

România beneficiază de zone de 
excepţie unde natura, oame-
nii şi istoria au creat anumite 

poveşti demne de spus mai departe. Un 
astfel de caz este şi acela al rasei de 
porc - Bazna. Bazna este o comună din 
judeţul Sibiu, în zona Grupului de Acţiune 
Locală (GAL) Podişul Mediaşului. În 
luna decembrie a anului 2014 a dema-
rat faza a doua a proiectului ESSEDRA 
(Environmentaly Sustainable Socio-
Economical Development of Rural Areas 
– Dezvoltarea Socio-Economică Durabilă a 
Zonelor  Rurale). Proiectul iniţiat de către 
Slow Food International are ca parteneri 
organizaţii non-guvernamentale din 8 ţări 
din Balcani şi Anatolia.

Fundaţia ADEPT Transilvania, reprezen-
tanta României în cadrul acestui proiect 
şi-a propus înfiinţarea Presidiei pentru 
porcul de Bazna. Porcul de Bazna este o 
rasă ameliorată în România a cărei poves-
te spune că ar fi apărut din încrucişarea 
raselor Berk şi Mangaliţă, pe vremea când 
se construia linia ferată Blaj – Sighişoara, 
în secolul al XIX-lea. Doi ingineri englezi, 
care au vizitat staţiunea balneoclimateri-
că Bazna, au observat că administratorul 
băilor avea porci din rasa Mangaliţa - albi. 
S-au oferit să trimită o pereche de porci 
din rasa Berk. Unul dintre purceluşi a 
murit pe drum, atunci administratorul a 
împerecheat o scrofiţă de porc Mangaliţa 
cu vierul Berk. A rezultat un porc negru 
cu o dungă albă pe spate, care cuprinde şi 
picioarele din faţă, ce poate fi folosit atît 
pentru producţia de carne cât şi pentru 
slănină. Curând rasa de porci de la Bazna 
a devenit foarte căutată prin pieţele din 
Transilvania. Mai târziu în 1956, rasa a 
fost recunoscută la nivel naţional ca porc 

de Bazna. Această rasă poate fi descrisă 
astfel: 
Culoarea caracteristică rasei este neagră, 
cu o bandă albă pe spate, care înconjoară 
trunchiul, şi cuprinde membrele anteri-
oare;
• Urechile sunt îndreptate în jos aproape 
paralele cu râtul;
• Trunchiul este robust şi picioarele scur-
te şi puternice
• Râtul scurt şi puţin concav. 
• Burta este puţin mai mare, întrucât sunt 
o rasă mixtă de carne şi grăsime.
• Coada este încârligată, nu dreaptă.
 
Dezvoltarea rurală presupune utilizarea 
resurselor zonei, iar în acest caz a prote-
jării agrobiodiversităţii, constituind astfel 
premisele unui succes. Prin înfiinţarea 
acestui Presidium, Fundaţia ADEPT 
Transilvania, împreună cu reprezentanţii 
comunităţii locale şi a altor factori 
interesaţi încecarcă salvarea şi conser-
varea rasei acesteia, care este rezultatul 
unei cunoaşteri vechi şi care poate duce 
mai departe tradiţiile în prepararea pro-
duselor din carne de porc şi de creştere a 
animalelor.

Comunitatea locală se implică deja în 
promovarea porcului de Bazna, deoarece 
în 20 septembrie anul trecut a organi-
zat prima ediţie a Festivalului Porcul de 
Bazna, eveniment care amplifică senti-
mentul de mândrie şi identitate locală .
Anul acesta, la Torino, în cadrul Salone 
del Gusto – unul dintre cele mai mari 
evenimente de gastronomie din întreaga 
lume, organizat de Slow Food,în perioada 
22-26 septembrie, România va participa 
cu produse din carne de porc de Bazna: 
untură, slănină şi salam ţărănesc.
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Informații utile pentru micul fermier 

Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală (PNDR) 2014 – 2020 destinat 
dezvoltării agriculturii are un buget în 

valoare de 9,85 miliarde de euro şi 15 măsuri 
de finanţare, un instrument de dezvoltare 
a mediului rural românesc şi de realizare a 
unei economii rurale durabile şi prospere. 
Fermierii, asociaţiile din mediul rural şi toţi 
solicitanţii eligibili ar trebui să verifice care 
sunt condiţiile de îndeplinit pentru a obţine 
fondurile europene.
Se depun cereri de finanţare pentru urmă-
toarele submăsuri: 
6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 
mici. Termen limită: 31.10.2016, suma 
maximă 15.000 euro/ exploataţie agricolă. 
Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea 
Planului de Afaceri (PA) şi activitatea econo-
mică desfăşurată de beneficiar. Cheltuielile 
propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi 
activităţile relevante pentru implementarea 
corectă a planului aprobat pot fi eligibile, 
indiferent de natura acestora. PA va conţine 
prezentarea situaţiei iniţiale a exploataţiei, 
prezentarea etapelor şi a obiectivelor 
propuse, prezentarea detaliată a acţiunilor. 
Beneficiarii eligibli sunt fermierii care 
au drept de proprietate şi/ sau drept de 
folosinţă pentru o exploataţie agricolă, 
care sunt persoane fizice înregistrate sau 
autorizate sau au un SRL şi care respectă 
încadrarea în categoria microintreprinderi 
sau intreprinderi mici.
6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri. Termen limită: 31.10.2016, sumă 
maximă 50.000 de euro, pentru exploataţiile 
între 30.000 SO (valoarea productie 
standard) şi 50.000 SO, sau 40.000 de 
euro pentru exploataţiile între 12.000 SO 
şi 29.999 SO. Investiţii eligibile sunt toate 
cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capita-
lul de lucru şi activităţile relevante pentru 
implementare (idem 6.3). Totodată, tânărul 
fermier trebuie să-şi stabilească domiciliul şi 
sediul social în UAT-ul în care este înregis-
trată exploataţia. Beneficiarii eligibili sunt 
persoane fizice înregistrate şi autorizate, 
asociaţi unici sau majoritari ai unor SRL-uri, 
cu vârsta maximă de 40 de ani, care îşi iau 
angajamentul de a deveni fermieri activi. 
4.1-  Investiţii în exploataţii agricole. 
Termen limită: 31.10.210. În cazul ferme-
lor având dimensiunea economică până la 
500.000 SO (valoare producţie standard), 

sprijinul public nerambursabil va fi de 
50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu 
va depăşi, pentru proiectele care prevăd 
achiziţii simple: – maximum 500.000 euro, 
respectiv 100.000 euro pentru fermele mici; 
pentru proiectele care prevăd construcţii-
montaj: – maximum 1.000.000 euro pentru 
sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro 
pentru fermele mici din sectorul vegetal; – 
maximum 1.500.000 euro pentru legume în 
spaţii protejate (sere) şi sectorul zootehnic, 
respectiv 300.000 euro pentru fermele mici 
din sectorul zootehnic; pentru proiectele 
care prevăd crearea de lanţuri alimentare 
integrate: – maximum 2.000.000 euro, re-
spectiv 400.000 euro pentru fermele mici. În 
cazul fermelor având dimensiunea economi-
că peste 500.000 SO sprijinul public neram-
bursabil va fi de 30% şi nu va depăşi: pentru 
proiectele care prevăd achiziţii simple: 
– maximum 500.000 euro; pentru proiectele 
care prevăd construcţii- montaj: – maximum 
1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, 
respectiv maximum 1.500.000 euro pentru 
legume în spaţii protejate (sere) şi sectorul 
zootehnic; pentru proiectele care prevăd 
crearea de lanţuri alimentare integrate:
– maximum 2.000.000 euro. În cazul 
cooperativelor şi a grupurilor de produ-
cători sprijinul va fi 50% fără a depăşi 
maximum 2.000.000 euro indiferent de 
tipul investiţiei. Depunere: 31 octombrie 
2016, ora 16.00. Beneficiarii eligibili sunt  
persoanele fizice autorizate, intreprinderile 
individuale/ familiale, societatile comer-
ciale/ agricole, cooperativele agricole şi 
grupurile de producători, dar şi institutele 
de cercetare. Investiţii eligibile pot fi: 
construcţia, extinderea, modernizarea şi 
dotarea construcţiilor din cadrul fermei; 
amenajarea şi dotarea spaţiilor de desfacere 
şi comercializare, precum şi alte cheltuieli 
de marketing, în cadrul unui lanţ alimentar 
integrat.
16.4 şi 16.4a – Sprijin acordat pentru 
cooperare orizontală şi verticală între actorii 
din lanţul de aprovizionare în sectoarele 
agricol şi pomicol. Pentru aceste 2 submăsuri 
depunerea se face până la 31 iulie 2016, 
ora 16.00. Investiţii eligibile: cheltuielile 
prevăzute în Planul de marketing/ studiu, 
necesare pentru atingerea obiectivelor 
propuse, din următoarele categorii:
Studii/ planuri – Elaborarea studiilor şi 

planurilor de marketing asociate proiectu-
lui, inclusiv analize de piaţă, conceptul de 
marketing. Sprijin de 100% pentru cheltuieli 
privind costurile generale ale proiectului, ce 
respectă condiţiile specifice acestui tip de 
cheltuieli.
Costurile de funcţionare a cooperării.
Cheltuieli de transport şi de subzistenţă ale 
coordonatorului şi partenerilor (diurnă), le-
gate de activităţile parteneriatului, conform 
legislaţiei naţionale.
Onorarii ale personalului.
Cheltuieli legate de închirierea spaţiilor de 
desfăşurare a întâlnirilor parteneriatului, 
închiriere sediu, achiziţie echipamente IT şi 
alte dotări necesare desfăşurării cooperării.
Beneficiari eligibili sunt reprezentaţi de: 
Parteneriatele constituite în baza unui Acord 
de Cooperare din cel puţin un partener din 
categoriile de mai jos şi cel puţin un fermier 
sau un grup de producatori/ o cooperativă 
care îşi desfăşoară activitatea în sectorul 
agricol/ pomicol, în funcţie de submăsură; 
Fermieri; Microîntreprinderi şi întreprinderi 
mici; Organizaţii neguvernamentale; Consilii 
locale; Unităţi şcolare (inclusiv universităţile 
de profil), unităţile sanitare, de agrement şi 
de alimentaţie publică. Ponderea sprijinului 
nerambursabil este de 100% din totalul chel-
tuielilor eligibile, dar nu va depăşi 100.000 
euro/ proiect.Termenul limită 31 iulie 2016 
ora 16:00.

Mai multe informaţii puteţi obţine de 
la Oficiile Judeţene pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale (OJFIR). 
Oficiul Județean  pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale ( OJFIR) MUREŞ
Str. Aleea Carpaţi, nr.17, Târgu Mureş, 
Judeţul Mureş
Tel : 0265 / 212. 133;
Fax: 0265 /211. 019
E-mail: ojfir.mures@ afir.info
 Oficiul Județean  pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale ( OJFIR) Brașov
Str. Calea Bucureşti, nr. 10 D, Brasov, Judeţul 
Braşov
Fax: 0268 / 473.845
E-mail: ojfir.brasov@ afir.info
Oficiul Județean  pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale ( OJFIR) SIBIU
Str. Someşului, nr. 49, Sibiu, Judeţul Sibiu
Tel : 0369 / 860. 287
Fax: 0269 / 232. 631
E-mail: ojfir.sibiu@ afir.info

de Mihaela Nechifor, WWF România



Aria protejată Natura 2000: dacă avem grijă de natură, avem pământ roditor, ape curate şi recolte 
sănătoase. 6

Barza- din Africa și Asia în Colinele Transilvaniei

Odată cu înverzirea plantelor, 
vremea caldă care se instalează 
la începutul primăverii aduce 

cu ea întoarcerea la noi în ţară a celor 
mai îndrăgite păsări călătoare: berzele. 
Barza albă sau cocostârcul, cu denumirea 
ştiinţifică Ciconia ciconia, este singura 
pasăre de talie mare din ornitofauna ţării 
care s-a apropiat de om şi îşi construieşte 
cuibul în vecinătatea noastră. Încă de 
pe vremea romanilor era socotită pasăre 
sfântă „avis pia et benigna” considera-
tă la fel şi astăzi în multe zone. Multe 
credinţe populare se leagă de această pa-
săre: aduce primăvara, aduce noroc casei 
unde îşi face cuibul şi o fereşte de foc şi 
fulger, poate prevesti  belşugul, norocul, 
starea sănătăţii etc.

Barza albă locuieşte pe trei continen-
te, aria de răspândire cuprinzând Europa, 
Africa de Nord, partea vestică a Asiei şi 
o parte a Orientului Mijlociu. În Europa 
lipseşte din Marea Britanie, ţările nordice 
şi Italia, puţine fiind - cu excepţia Spaniei 
si Portugaliei - şi în Europa de Vest. La noi 
cele mai multe berze se găsesc în nord-
vestul şi sud-vestul ţării (în judeţele Satu 
Mare şi Timiş), în depresiunile intramon-
tane din estul şi sudul Transilvaniei (în 
judeţele Harghita, Covasna, Sibiu, Braşov) 
şi în Lunca Dunării.

În Colinele Transilvaniei, cea mai mare 
populaţie de berze albe s-a descoperit 
la Veneţia de Sus (26 de perechi cu pui), 
urmată de Grânari (14 perechi cu pui) 
şi Comăna de Jos (11 perechi cu pui). În 
celelalte zone acoperirea este în general 
de 1-3 cuiburi/localitate.

Berzele se întorc la noi în ţară la 
sfârşitul lunii martie, pentru a-şi reocupa 
cuiburile sau pentru a construi unele noi. 
Primul venit este întotdeauna bărzo-
iul, cel care  “inspectează” teritoriul, 
fiind urmat la 4-5 zile de femela-barză. 
Prima femelă care soseşte la cuib este 
în general acceptată şi are loc imediat 
împerecherea. Masculul şi femela clocesc 
alternativ, iar schimbul părinţilor la cuib 
este precedat întotdeauna de o ceremo-
nie însoţită de clămpănit.

Numărul mediu al puilor este în gene-
ral trei.  Ei ies din ouă la începutul verii, 
în iunie, după aproximativ 32 de zile de 

clocit. În primele 2-3 săptămâni  puii sunt 
protejaţi şi supravegheaţi de unul dintre 
adulţi, care va rămâne permanent lângă 
ei. La vârsta de trei săptămâni puii stau 
deja în picioare. La vârsta de trei luni nu 
mai depind de părinţi şi pot să se hrăneas-
că singuri.

Aceeaşi pereche poate cuibări împre-
ună mai mult decât un sezon, partenerii 
fiind atraşi probabil mai mult de acelaşi 
cuib, decât unul de celălalt. De la depu-

nerea primului ou până la destrămarea fa-
miliei, viaţa de familie a berzelor durează 
în jur de 16 săptămâni.

Ca şi preferinţe culinare berzele pre-
feră exclusiv animalele: insecte (lăcuste, 
greieri), larve, râme, amfibieni, mamifere 
mici (şoareci de câmp), şerpi şi şopârle 
sau chiar broaşte testoase mici pe care le 
adună din apropierea cuibului, pe o rază 
de maxim un kilometru şi jumătate.

La nivel naţional există mai multe 
iniţiative de urmărire a berzelor albe prin 
intermediul camerelor video sau a dispo-
zitivelor de tip GPS. Dacă sunteţi curioşi 
ce se întâmplă într-un cuib de barză 
puteţi intra pe site-urile http://milvus.
ro/camera-web-de-barza-2015/7506  sau 
http://wildliferomania.com/live/barza-
alba-carpinis/ . 

de Carmen Pădurean, WWF România

•  O familie de berze cu patru pui cară 
zilnic aproape 5 kilograme de mâncare 
pentru ei şi copilaşi?

•  Cel mai vechi cuib cunoscut din 
România se găseşte în localitatea 
Gurghiu din judeţul Mureş. Acesta a 
fost construit în anul 1934 şi a fost 
ocupat de berze şi în anul 2004. 

•  în 1971 în România s-a observat ’’muta-
rea de domiciliu’’ a berzelor de la locu-
rile tradiţionale pentru cuibărit - cum 
ar fi acoperişurile caselor, hornurile sau 
vârfurile copacilor, la vârfurile stâlpilor 

de telegraf sau chiar de înaltă tensiu-
ne.  În prezent 70- 80% dintre cuiburi 
se află pe stâlpii de electricitate.

•  Vârsta berzelor poate să ajungă în 
captivitate şi la 30 de ani.

•  Barza este una dintre puţinele păsări 
mute. Totuşi, produce un clămpănit 
prin lovirea celor două maxilare.

•  barza alba are şi multe rude colorate; 
printre acestea cele mai frumoase sunt 
ibisul şi flamingo. În religia vechilor 
egipteni, ibisul era considerat pasăre 
sfântă.

• Surse de inspiraţie www.ciconia.ro, www.lumea-copiilor.ro, Grupul Milvus

STIAȚI CĂ...
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Creatorul din Copșa Mare: Elias Iordan.

Bike&Brunch – o idee năstrușnică cu viitor promițător

Stilul de viaţă tradiţional este 
reţeta de care natura are nevoie 
pentru a face faţă presiunilor din 

ce în ce mai mari generate de dezvolta-
rea necontrolată, utilizarea iraţională 
a resurselor, schimbări climatice, şi 
pentru a asigura de fapt păstrarea pe 
termen lung a ecosistemelor naturale, a 
bunurilor şi serviciilor pe care acestea 
le furnizează şi, în final, a existenţei 
noastre ca specie. În acelaşi timp, 
îndeletnicirile tradiţionale vor trebui 
să se ridice la standardele actuale de 
piaţă, astfel încât să poată asigura un 
nivel de trai mai bun şi să-i motiveze pe 
cei tineri să continue aceste practici. 
Aici intervenim noi, cu sprijinul pe care 
îl putem oferi localnicilor ca aceştia să 
acceseze fonduri, să gestioneze pro-
iecte pentru diversificarea activităţilor 
aducătoare de venit şi să-şi găsească 
piaţă pentru desfacerea produselor. 
Elias Iordan este unul dintre oamenii cu 
iniţiativă din Colinele Transilvaniei ce 
produce obiecte din pâslă pentru toate 

Iniţiat în 2015, Bike&Brunch 
(“Pedalează & prânzeşte”, în tradu-
cere) este un eveniment care pune 

laolaltă ingrediente diferite, dar care 
garantează o zi de neuitat: plimbare pe 
bicicletă, în natură, o masă tradiţională 
pregătită de localnici, cu produse din 
gospodăriile proprii, oameni frumoşi şi 
poveşti interesante.

Traseele sunt concepute în aşa fel 
încât să fie accesibile mai multor ca-
tegorii de biciclişti, de toate vârstele, 
indiferent de condiţia fizică a fiecăruia 
– cu toate acestea, este recomandat ca 
participanţii să se fi plimbat măcar o 
dată pe bicicletă înainte de a se înscrie 
la una din turele de acest fel. Urmând 
reţeaua de trasee Colinele Transilvaniei, 
special marcate pentru drumeţie şi 
biciclete şi având cel puţin o urcare 
inclusă, turele Bike&Brunch combină 
şi alternează dificultatea parcurgerii 
pentru a oferi o imagine de ansamblu 

de Oana Mondoc, WWF România

de Cristina Iliescu, Unitatea de Management a Destinației Colinele Transilvaniei

gusturile şi nevoile. Meseria sa este pe 
cale să apună, dar noi credem că dacă 
îi încalţi papucii vei vrea să cumperi 
o pereche pentru toată famila şi toţi 
prietenii tăi.  

Nea Iordan pâsleşte după metode 
străvechi, adică masează lâna cu apă 
şi săpun de casă ore în şir până ce se 
formează fetrul, din care apoi creea-
ză dintre cele mai dichisite pălării, 
botoşei, papuci şi genţi de tot felul. 
Când l-am vizitat prima dată în atelierul 
său din Biertan, am început discuţiile în 
jurul mesei sale de lucru, pâslind alături 
de acesta. Motivul? Avea multe comenzi 
şi ne-a invitat să-i venim în ajutor. 
Aici ni s-a confirmat că are nevoie de 
echipamente care să-i facă viaţa mai 
uşoară şi un spaţiu care să-i permită să-
şi mărească echipa. 

Astfel, prin proiectul “Natura 2000  
şi Dezvoltarea Rurală în România” a 
reuşit să îşi achiziţioneze o masă de 
lucru special creată pentru mai multe 
mâini de lucru, o maşină de spălat, o 

a zonei. Sunt segmente prin pădure, 
altele care urmează culmea de ape, de 
unde se pot admira privelişti incredibi-
le. Pe parcursul turei, până a ajunge la 
locul de masă, participanţi trec deseori 
prin sate mai puţin cunoscute, dar la fel 
de frumoase şi de pitoreşti, unde, dacă 
doresc, se pot opri şi pot afla poveştile 
locului. De partea aceasta se ocupă atât 
localnicii, dornici să se mândrească cu 
satul lor, cât şi un ghid profesionist, 
specializat pe zona bisericilor fortificate 
şi care participă la aproape toate ieşiri-
le Bike&Brunch.

Partea gastronomică a evenimentelor 
este gândită să pună în valoare reţetele 
şi produsele locale, dar şi priceperea de 
care dau dovada oamenii ce trăiesc în 
Colinele Transilvaniei. De aceea, de cele 
mai multe ori, masa este pusă în curtea 
gazdelor primitoare, care se ocupă şi 
de prepararea bucatelor tradiţionale. O 
parte dintre aceste gazde sunt ei înşişi 

maşină frigorifică (ştiaţi că o metodă 
de protejare a lânii de dăunătoare este 
îngheţul?) şi o varietate mare de cala-
poade pentru pălării şi încălţăminte. 

Anul acesta vom lucra cot la cot cu 
Nea Iordan pentru a concepe materiale 
de promovare şi o marcă pe măsura pro-
duselor deosebite pe care le realizează, 
inclusiv conceperea unui stand pentru 
târguri şi începerea unor colaborări cu 
designeri contemporani. Deschiderea 
spre noi pieţe de desfacere şi diversifi-
carea produselor marca Elias Iordan vor 
crea stabilitatea financiară necesară 
angajării unor ucenici din localitate. Cel 
mai mare vis al lui este să-i fure cineva 
meseria sau să o ofere acelora ce prind 
drag de ea.

La începutul acestui an, ne-am bu-
curat să îl auzim propunând noi idei de 
modele şi fiind încrezător diversificarea 
activităţii sale. Manufactura, pornită 
chiar de la firul ierbii poate astfel să 
înfrumuseţeze viaţa orăşenilor şi săteni-
lor deopotrivă.

producători locali sau fermieri, iar altă 
parte sunt gospodine renumite în sat şi 
în afara lui, pentru calitatea şi gustul 
deosebit al mâncării pregătite. Gazdele 
sunt alese în urma unor teste şi a unor 
vizite de recunoştere efectuate de către 
organizatori, după stabilirea traseelor 
fiecărei ture ce este programată. Meniul 
cuprinde ingrediente locale sau cumpă-
rate din zonă, pe cât permite vremea, 
anotimpul şi calitatea recoltelor din 
fiecare sezon. Pe unde este posibil, se 
încearcă promovarea aromelor speci-
fice, cum este exemplul rabarbărului, 
care este vedetă la turele de primăva-
ră, sau  preparatele locale, cu nume 
neaoşe precum Evanghelischer Speck, 
Hocăneală sau Lucskos.

Evenimentul este de mare succes, de 
la 30 de participanţi în 2015, acum vin 
peste 60. Info: colineletransilvaniei@
gmail.com
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 FURNICA
Alege culorile potrivite!

PENTR U ARI I PROTEJ AT E

Domină mediul terestru prin extra-
ordinara capacitate de răspândire şi 
cucerire de noi teritorii şi prin numărul 
foarte mare de indivizi care există pe 
planetă. Furnicile trăiesc în colonii. 
Fiecare colonie are o regină (matcă), 
singura fertilă şi capabilă să depună 
ouă, asigurând în felul acesta viitorul 
coloniei. Furnicile, pe care le vedem 
peste tot, muncind de zor, sunt femele 
sterile. Ele sunt toate fiicele reginei 
şi, implicit, surori între ele. După ce 
colonia devine stabilă, din ouăle depuse 
de regină, ies şi masculi, care au aripi, 
şi care nu lucrează. Regina poate con-

trola genul viitoarelor furnici. Dacă o 
furnică lucrătoare trăieşte de la câteva 
luni până la un an, o regină poate să 
trăiască între 5 şi 20 de ani. Atunci când 
o colonie este atacată de diverşi intruşi, 
unele furnici atacă duşmanul, altele 
se grăbesc să ducă „bebeluşii” într-un 
loc mai sigur, în timp ce restul repa-
ră stricăciunile. Majoritatea speciilor 
de furnici hibernează în timpul iernii, 
adunându-se grămadă în camere săpate 
în pământ. În general, după moartea re-
ginei, furnicile nu reuşesc să încoroneze 
o altă regină şi, de aceea, încet-încet 
colonia se stinge. 

Ştiaţi că...
 • Greutatea totală a tuturor furnici-
lor din lume este egală sau chiar mai 
mare decât greutatea totală a tuturor 
oamenilor. La fiecare om există circa un 
milion de furnici. 
• Furnica este una dintre cele mai 
puternice creaturi din lume în raport cu 
dimensiunea sa. 
• Furnicile pot căra greutăţi de 50 de 
ori mai mari decât greutatea propriului 
corp şi lucrează împreună în grupuri 
mai mici sau mai mari pentru a deplasa 
chiar şi obiecte grele. Furnicile sunt 
cele mai longevive dintre insecte, tră-
ind până la 30 de ani. 
• La data de 3 martie 2010 erau înregis-
trate 12.565 specii diferite de furnici. 
Mereu se descoperă noi specii. Se esti-
mează că în acest moment ar putea să 
existe circa 22.000 de specii diferite. 
• Furnicile cară o cantitate estimată de 
50 de tone de pământ pe an pe o supra-
faţă de aprox. 2,5 km2. 
• Toate furnicile lucrătoare, soldat şi 
regină sunt femele. Furnicile mascul, 
sau trântori, nu fac nicio muncă în colo-
nie, nu arată la fel ca furnicile şi trăiesc 
doar câteva luni în timpul sezoanelor de 
zbor nupţial. 
• Furnicile sunt foarte puternice şi au 
învăţat cum să supravieţuiască în medi-
ile cele mai extreme. Totuşi se pare că 
Antarctica este puţin cam prea rece. 
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