
P E N T R U A R I I P R O T E J A T E

Dezvoltare Rurală și 
Terenuri Agricole cu Înaltă 

Valoare Naturală în România

Dezvoltare Rurală și 
Terenuri Agricole cu Înaltă 

Valoare Naturală în România



Dezvoltare rurală şi Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală 

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea 
Europeană Extinsă

Aprilie 2013-Martie 2016

Parteneri principali în proiect:

Agridea Elveţia, Fundaţia ADEPT Transilvania, WWF-România, ProPark - Fundaţia pentru Arii Protejate 
România. 

Parteneri locali în proiect:

Asociaţia Zarand, Grupul Milvus, Asociaţia Pogány-havas, Fundaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare Rurală Agapis, 
Asociaţia Apavie Maramureş. 

Grafică: Alex Spineanu

Fotografii copertă: © Fundaţia ADEPT Transilvania, Asociaţia Mioritics

Publicat în Martie 2016. Reproducerea parţială sau totală a conţinutului publicaţiei se poate face numai cu 
menţionarea titlului şi a deţinătorilor de copyright – Fundaţia ADEPT Transilvania, WWF-România, Fundaţia 
ProPark.

© 2016 Fundaţia ADEPT Transilvania, WWF-România, Fundaţia ProPark 
Toate drepturile rezervate. 

WWF-RomâNiA 

Str. Dumitru Zosima 38, 011536, Sector 1, Bucureşti 
Tel. 021.317.49.96, Fax 021.317.49.97 
office@wwfdcp.ro, www.wwf.ro 

FuNDAţiA ADEPT TRANsilVANiA

Str. Principală 166, 547510, Saschiz, Mureş 
Tel. 0265.711.635, Fax 0365.814.076 
www.fundatia-adept.org

FuNDAţiA PRoPARk

Str. Lungă 175, 500051, Braşov 
Tel. 0371.092.553, Fax: 0368.462.564
www.propark.ro 



3Dezvoltare Rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală în România

Terenurile Agricole cu Înaltă Valoare Naturală (High Nature Value Farmlands) sunt ferme 
individuale sau peisaje agricole compuse din mai multe ferme, unde practicile agricole sunt în 

balanţă cu natura, aducând beneficii atât pentru durabilitatea fermelor cât şi pentru biodiversitate.  
În ultimii 10 ani, terenurile agricole cu Înaltă Valoare Naturală au căpătat recunoaştere pentru 
valoarea lor însemnată pentru societatea europeană. Drept urmare, statele membre UE s-au angajat 
încă din 2007 să măsoare întinderea acestor terenuri agricole şi să prevină pierderea lor. 

România are printre cele mai extinse şi bine conservate terenuri agricole cu Înaltă Valoare 
Naturală din Europa: un atu extrem de important din punct de vedere social, economic şi cultural. 
Conservarea acestor terenuri şi sprijinirea continuării practicilor agricole ce le menţin este nu 
doar o obligaţie a României, ci şi o temă de interes naţional. Prin intermediul lor, România poate 
accesa beneficii socio-economice şi în acelaşi timp îşi poate consolida rezilienţa în faţa schimbărilor 
climatice tot mai accentuate.

Prin crearea de locuri de muncă şi creştere economică, terenurile agricole cu Înaltă Valoare Naturală 
oferă o serie de oportunităţi economice pentru dezvoltare regională. Acest lucru poate fi realizat 
prin dezvoltarea de noi abilităţi, prin inovaţie şi diversificare la nivel local şi regional. Intensificarea 
activităţilor agricole nu este potrivită pentru aceste terenuri, întrucât costurile sociale şi de mediu ar 
fi foarte mari, iar creşterea în producţie – mică, pe termen lung. În acelaşi timp, menţinerea situaţiei 
actuale nu ar face decât să perpetueze sărăcia pentru comunităţile locale. Conservarea peisajelor 
cu Înaltă Valoare Naturală necesită continuarea managementului terenurilor de către comunităţile 
de fermieri care le-au creat, iar acest lucru nu se va întâmpla prin prevenirea schimbărilor, ci prin 
combinarea inovaţiei cu tradiţia.   

Proiectul Dezvoltare rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală porneşte tocmai de 
la această idee şi îşi propune să ajute la păstrarea şi consolidarea valorilor sociale, economice şi 
de mediu în cele mai importante peisaje agricole cu Înaltă Valoare Naturală din Europa. Acest 
obiectiv este urmărit prin aplicarea unei abordări inovative care poate duce simultan la creşterea 
prosperităţii şi la garantarea unei utilizări durabile a resurselor naturale. 

Considerăm că acest proiect a adus idei practice şi constructive, precum şi cunoştinte noi în 
încercarea de a soluţiona provocările cu care se confruntă comunităţile rurale din România. 

Cuvânt înainte 

Dezvoltare rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală este un proiect 
desfăşurat în comun de către Agridea (Elveţia) şi 3 ONG-uri din România: Fundaţia 
ADEPT Transilvania, WWF-România şi Fundaţia ProPark. Cei 4 parteneri principali 
au cooptat parteneri ONG locali din 6 zone cu Înaltă Valoare Naturală din România. 
Împreună cu aceştia, au fost planificate şi implementate ideile din cadrul proiectului în 
jurul a 3 elemente principale: politici, instruire/creşterea capacităţii şi marketing. 
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Terenurile Agricole cu Înaltă Valoare Naturală sunt situate în mediul rural unde agricultura de tip tradiţional 
este principala activitate economică şi un factor-cheie în conservarea naturii. Aceste terenuri sunt caracterizate 
de prezenţa vegetaţiei naturale şi semi-naturale, în general păşuni permanente care, poate, n-au fost arate 
niciodată. Ele sunt în general foarte bogate în specii, şi sunt integrate într-un peisaj mozaicat extins şi 
neîntrerupt ce include elemente naturale precum margini de câmpuri, garduri vii sau din piatră, zone 
împădurite sau cu arbuşti, pâraie şi petece de pământ cultivat şi livezi. Aceste peisaje mozaicate sunt foarte 
benefice pentru natură şi totodată foarte productive. Din punct de vedere al randamentului economic pe 
hectar, fermele mai mici din România produc dublu faţă de cele mai mari (Eurostat, 2011). 

Unele din cele mai importante zone agricole cu Înaltă Valoare Naturală din Europa se găsesc în România. Aici, 
ele reprezintă aproximativ 30% din totalul suprafeţei agricole din ţară, echivalentul a 5 milioane ha şi sunt 
asociate cu ferme de mici dimensiuni în zone colinare din interiorul arcului carpatic, în special în Transilvania, 
Maramureş şi versaţii sudici ai Carpaţilor din Oltenia. 

Aceste peisaje au fost create prin intermediul agriculturii de tip tradiţional. Ele livrează o serie de beneficii 
publice – bunuri și servicii – precum valoroase peisaje culturale, apă şi produse alimentare de calitate înaltă, 
calitatea vieţii, oportunităţi pentru recreere, sechestrarea carbonului sau controlul inundaţiilor. De aceste 
lucruri beneficiază întreaga societate, nu doar comunităţile locale.  

Zonele cu Înaltă Valoare Naturală merită, de asemenea, sprijin pentru productivitatea lor economică şi agricolă 
ce asigură traiul multor comunităţi de fermieri din România. Sprijinul oferit acestor zone contribuie astfel la 
prosperitatea comunităţilor locale, prin deschiderea de oportunităţi pentru diversificarea activităţii economice, 
cum ar fi dezvoltarea ofertelor de turism rural şi a afacerilor bazate pe produse de calitate şi sănătoase. 

Ce sunt

Terenurile Agricole cu 
Înaltă Valoare Naturală
și de ce sunt importante? 
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Beneficiile

Terenurilor Agricole cu 
Înaltă Valoare Naturală

 » Locuri de muncă și vitalitate rurală: comunităţile locale de mici fermieri furnizează o 
gamă largă şi considerabilă de locuri de muncă. Cele mai sărace patru regiuni din România se 
regăsesc în zonele ce găzduiesc cele mai mari ferme industriale din ţară (Otiman, 2013).

 » Producție agricolă: în România, fermele mici produc dublu pe hectar în comparaţie cu 
fermele mari (randament măsurat ca diferenţa dintre valoarea produselor agricole obţinute şi 
costurile de producţie, Eurostat 2011). Totodată, ele au un rol esenţial în furnizarea hranei în 
comunităţile locale şi nu numai. 

 » Securitatea hranei pentru viitor: agricultura cu Înaltă Valoare Naturală înseamnă totodată 
utilizarea durabilă a terenurilor, şi deci inclusiv populaţii sănătoase de albine pentru polenizare. 
Peisajele mozaicate sunt mai flexibile în privinţa activităţilor agricole ce pot fi desfăşurate şi au 
un grad mai mare de adaptare la schimbări climatice şi probleme de mediu.  

 » Hrană diversificată, nutritivă și gustoasă

 » Un patrimoniu bogat, în termeni de tradiții și obiceiuri agricole și culinare 

 » Aer curat, apă purificată și protecție împotriva inundațiilor: Peisajele mozaicate reduc 
riscul inundaţiilor şi îmbunătăţesc calitatea apei prin absorbţia acesteia, filtrarea şi dispersia 
lentă în mediul înconjurător.

 » Soluri sănătoase care captează cantităţi vaste de carbon. Aceste peisaje şi sisteme agricole 
reduc emisiile de dioxid de carbon şi consolidează rezilienţa comunităţilor locale în faţa 
schimbărilor climatice prin utilizarea unor cantităţi mici de energie şi prin caracterul scurt al 
lanţului de aprovizionare cu alimente. 

 » Populaţii sănătoase de prădători naturali pentru controlarea naturală a dăunatorilor 

 » Agro-biodiversitate: protejarea speciilor tradiţionale de animale şi plante din cadrul 
fermei consolidează producţia agricolă sub diferite condiţii locale şi îmbunătăţesc rezilienţa 
comunităţilor locale în faţa schimbărilor climatice.  

 » Adăpost pentru speciile europene sălbatice de animale și plante: pajiştile şi păşunile 
semi-naturale, şi peisajele mozaicate create datorită modului de folosire a terenurilor şi a 
fragmentării lor în parcele relativ mici sunt foarte benefice biodiversităţii.  

Aceste peisaje sunt formate dintr-un mozaic de habitate ce includ zone împădurite sau 
cu arbuşti, păşuni, terenuri arabile şi multe elemente de conectare a habitatelor cum 
ar fi gardurile vii, margini de câmpuri sau copaci izolaţi. Întinderea acestor peisaje 
precum şi conectivitatea lor ridicată permit faunei – păsări mici cum ar fi sfrânciocul, 
ciocârlia de pădure sau ciocănitoarea, prădătorilor mai mari cum ar fi acvila ţipătoare 
mică, mamifere mici cum ar fi pârşul şi mamifere mari cum ar fi lupul şi ursul – să se 
deplaseze şi să menţină populaţii viabile şi variate genetic. 
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În ciuda valorii lor pentru comunitate, peisajele agricole cu Înaltă Valoare Naturală şi comunităţile 
aferente sunt ameninţate de un număr de factori sociali şi economici. 

Chiar dacă sunt mai productive decât fermele mari, sistemele agricole constituite din fermele mici 
nu au avantajele economiilor de volum, ca în cazul fermelor mari industrializate. Fermele mari au 
access mult mai facil la credite pentru a investi în modernizare. Dinamicile economice şi eforturile 
constante pentru o mai mare competitivitate în UE şi pe pieţele globale nu iau în considerare 
valoarea economică, de mediu şi beneficiile sociale ale agriculturii cu Înaltă Valoare Naturală.  Mai 
mult, fermele mici se confruntă cu numeroase bariere în accesarea pieţelor. 

Găsirea unor soluţii pentru menţinerea practicilor agricole tradiţionale şi creşterea viabilităţii 
lor economice este urgentă nu numai pentru supravieţuirea unor comunităţi rurale vii şi pentru 
asigurarea unei hrane sănătoase pentru populaţie, dar şi pentru conservarea naturii şi a serviciilor 
pe care ni le livrează. 

Proiectul Dezvoltare rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală a avut ca scop 
sprijinirea fermierilor în accesarea a două surse de venit: 

 » Finanțare de la stat, care nu ar trebui considerată ca asistenţă socială, ci ca plată pentru 
bunuri şi servicii publice valoroase 

 » Comercializarea produselor şi serviciilor cu Înaltă Valoare Naturală

 Probleme specifice adresate în cadrul proiectului au fost:

 » Limitările politice: Plăţile pentru terenurile agricole cu Înaltă Valoare Naturală din România 
sprijină doar 40% din zonele HNVF din ţară (două milioane de ha dintr-un total estimat la 5 
milioane ha). Plăţile ar putea să fie extinse şi planificate mai bine, pentru a sprijini familiile de 
fermieri şi sistemele agricole ce necesită cel mai mult suport. 

 » Barierele în comercializarea produselor cu Înaltă Valoare Naturală: fermierii mici 
se confruntă cu bariere administrative şi comerciale în accesul pe piaţă. Standardele şi regulile 
de igienă şi siguranţă alimentară pentru unităţile de producţie sunt setate la un nivel prea înalt 
pentru a putea fi îndeplinite de micii producători, în timp ce birocraţia le îngreunează accesul 
la finanţare. Micii producători au de asemenea o capacitate redusă de a găsi şi accesa pieţele de 
desfacere şi de a-şi prezenta produsele într-un mod atractiv pentru consumatori.  

Proiectul a planificat şi a testat diferite metode pentru soluţionarea acestor probleme, propunând 
îmbunătăţiri la nivel de politici, elaborând cursuri de instruire care să răspundă necesităţilor 
micilor fermieri, efectuând analize cu privire la barierele comerciale, şi propunând o serie de idei 
inovative de marketing. De altfel, devine clar că numai printr-o abordare inovativă putem reuşi să 
menţinem aceste peisaje şi comunităţi. 

Amenințări la adresa

terenurilor agricole cu 
Înaltă Valoare Naturală
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Obiectivul principal al proiectului a fost îmbunătățirea viabilității economice a comu-
nităților din zone cu Înaltă Valoare Naturală din România și menținerea beneficiilor de 
agricultură și mediu. 

Obiectivele specifice: 

1. Politici: 
Oferirea de asistenţă în adaptarea politicilor de dezvoltare rurală, ca acestea să adreseze mai bine şi să 
integreze tendinţele şi nevoile comunităţilor din zonele cu Înaltă Valoare Naturală (HNVF)

2. Instruire și creșterea capacității: 
Fermierii şi organizaţiile de profil din zonele proiectului au o mai bună capacitate de a:

 » accesa pieţele de desfacere şi de a valorifica oportunităţile de finanţare
 » transmite abilităţi şi abordări inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii cu Înaltă Valoare 
Naturală într-o activitate profitabilă, de durată

3. Marketing: 
Producătorii/fermierii HNV din zonele proiectului au un acces mai bun pe piaţă pentru produsele lor. 

Proiectul a identificat şi a utilizat metode prin care să aducă prosperitate de lungă durată în aceste 
zone, stimulând viabilitatea comercială şi în acelaşi timp furnizând noi idei cu privire la sprijinul prin 
finanţare de la stat. 

Există acum din ce în ce mai multe oportunităţi pentru revigorarea economiilor rurale, pentru 
asigurarea traiului în acest mediu şi pentru prezervarea zonelor cu Înaltă Valoare Naturală. Un interes 
în creştere în rândul populaţiilor urbane pentru calitatea produselor alimentare şi originea lor, indicat 
prin creşterea popularităţii pieţelor alimentare, a festivalurilor şi mişcărilor culinare, deschide noi 
orizonturi pentru produsele din zonele cu Înaltă Valoare Naturală.

Echipa de proiect a selecţionat 6 zone de studiu 
reprezentive pentru terenurile agricole HNV, 
unde s-au desfăsurat activităţile proiectului 
în colaborare cu ONG-uri sau organizaţii 
comunitare active în respectivele micro-
regiuni (partenerii locali):

 » Zarand (Judeţele Arad-Hunedoara)
 » Târnava Mare (Judeţele 
Braşov-Mureş-Sibiu)
 » Târnava Mică (Judeţul Mures)
 » Pogany-havas (Judeţele Harghita-Bacău)
 » Valea Barcăului (Judeţul Sălaj)
 » Mara-Cosău-Creasta Cocoşului 
(Judeţul Maramureş)

Cum a ajutat proiectul la găsirea de 

soluții pentru aceste probleme?
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1. Politici
Colectarea informațiilor 

Partenerii locali au fost selectaţi pe baza unor chestionare ce solicitau informaţii de bază despre 
micro-regiuni şi disponibilitatea de a participa în proiect. Șase zone au fost identificate. Cei şase 
parteneri locali au trebuit să examineze situaţia socio-economică şi tendinţele din zonă şi să trimită 
rapoarte cu privire la caracteristicile HNV ale zonei, precum şi principalele lor preocupări cu privire 
la viabilitatea acestor terenuri pe viitor. 

Aceşti şase parteneri au format un Grup de Interes împreună cu principalii parteneri de proiect. 
Grupul s-a întâlnit în mod regulat pentru a soluţiona aspecte din cadrul proiectului, pornind de la 
experienţele şi opiniile din teren. 

În plus, în 2013, echipa de proiect a efectuat o vizită de studiu în Elveţia, unde participanţii au fost 
expuşi unui număr mare de exemple pozitive de politici, instruiri şi marketing. 

Transformarea informației în politici 

Rapoartele partenerilor locali cu privire la caracteristicile HNV din zonele lor au fost utilizate în 
elaborarea de recomandări de măsuri publice şi pentru identificarea de oportunităţi de marketing. 
Partenerii de proiect au cooperat cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) 
din România în perioada 2014-2015, când noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală a fost 
definitivat. Măsurile destinate dezvoltării rurale au fost astfel îmbunătăţite; de exemplu, au fost 
adoptate noi specificări cu privire la flexibilitatea asupra datelor de cosit în funcţie de altitudine, 
precum şi plăţi mai mari pentru a proteja pajiştile în regim de fâneaţă. 

Ca urmare a informaţiilor furnizate de către fermieri pe parcursul proiectului, elaborăm sugestii 
privitoare la politicile publice şi venim cu idei de marketing pentru viitor. 
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Comunicare

Am făcut primii paşi în crearea unei Reţele de Informare prin crearea unui sistem de SMS pentru 
fermieri. 

Partenerii de proiect au câştigat premiul întâi pentru comunicare inovativă în cadrul 
Premiilor UE pentru Comunicarea Politicii Agricole Comune în 2013 cu acest sistem de 
comunicare. Sistemul este folosit pentru a distribui informaţii cu privire la finanţare şi oportunităţi 
de instruire şi marketing; la momentul actual, acesta conectează aproape 1.000 de fermieri. 

În septembrie 2015, conceptul HNV a fost în centrul atenţiei la târgul anual RuralFest, din 
Bucureşti. Participarea la târg a reprezentat un moment de marketing important în cadrul 
proiectului; standurile producătorilor au comunicat în mod unitar despre HNV, ajutând la 
creionarea profilului de piaţă al conceptului HNV. Cu această ocazie, am fost invitaţi, de asemenea, 
de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să susţinem o conferinţă sub egida proiectului, 
în cortul oficial al Ministerului. Printre vorbitorii de la conferinţă i-am avut pe Directorul pentru 
Dezvoltare Rurală din cadrul MADR, Secretarul de Stat din Ministerul Mediului, Directorul 
Biroului pentru Contribuţia Elveţiană, dar şi producători şi consumatori. Această mini-conferinţă 
de la RuralFest a ajutat la consolidarea rezultatelor proiectului şi la demonstrarea interesului 
acordat de către ministerele implicate tematicii HNV.
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Instruirea fermierilor şi creşterea capacităţilor au avut prioritate în cadrul proiectului, pentru 
ca acesta să genereze beneficii pe termen prelungit. 

Partenerii noştri locali ne-au asistat în fiecare zonă în procesul de găsire a unor localnici voitori 
să deruleze activităţile de instruire. Localnicii selecţionaţi au parcurs ei înşişi un astfel de 
program dedicat aspectelor practice ale fermieritului. După terminarea cu succes a programului 
de instruire, localnicii au acţionat ca „facilitatori comunitari” şi au demarat acţiuni de instruire 
pentru ceilalţi fermieri din comunitate. 

Pe scurt, sesiunile de instruire au constat în două etape de implementare, după cum urmează:
 » Etapa 1: 6 cursuri de bază + două de specialitate după formula „instruirea instructorilor” 
pentru facilitatorii locali (15 participanţi)
 » Etapa 2: sesiuni de instruiri, ateliere practice şi vizite de studiu organizate de către facilita-
torii locali din cele 6 zone de proiect (435 de participanţi)

Etapa 1: Instruirea instructorilor

Planul de instruire dedicat facilitatorilor locali a inclus două sesiuni:

1. Cursuri generale
2. Cursuri de specializare 

Cursurile generale s-au axat pe următoarele subiecte:

1.1. Finanțare
1.2. Legislație (norme de igienă)
1.3. Asociere
1.4. Marketing
1.5. Managementul terenurilor agricole cu Înaltă Valoare Naturală 

Aceste subiecte au fost identificate prin intermediul unui studiu despre nevoile de instruire, 
organizat în colaborare cu partenerii locali în primul an de proiect. După consultarea cu 
partenerii locali, subiectul „comunicare” a fost adăugat pe listă. Am constatat că acest subiect va fi 
în mod particular de folos pentru lărgirea comunităţii de susţinători ai sistemului HNV.

Curicula şi alte materiale de training, atât pentru cursurile generale, cât şi pentru cele de 
specializare pe subiecte la alegere din lista de mai sus, au fost pregătite de către experţii ProPark. 
Cursurile au fost adaptate la contextele locale, concentrându-se pe studii de caz şi exemple 
de bune practici. Facilitatorii comunitari au fost implicaţi activ în furnizarea de exemple din 
comunităţile lor.

2. Instruirea fermierilor
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La absolvirea cursurilor generale, facilitatorii comunitari au putut alege cel puţin două dintre 
subiectele de mai sus, pentru a se specializa. La sfârşitul întregului program de instruire, li s-a 
acordat o certificare din partea Autoritatea Naţională pentru Calificări. 

Etapa 2: Ateliere de instruire pentru fermieri realizate de facilitatorii comunitari

Facilitatorii comunitari au reuşit să organizeze sesiuni de instruire în comunităţile lor, ca urmare a 
cunoştinţelor dobândite pe parcursul primei etape. De asemenea, ei au organizat ateliere de lucru 
practice, care au fost adaptate la nevoile participanţilor (de pildă, cum se completează o cerere de 
finanţare). 

Peste 500 de fermieri au participat la aceste ateliere de lucru, pe care le-au găsit foarte folositoare. 
În plus, peste 250 de fermieri au vizitat alte ferme şi asociaţii din România, Germania, Ungaria 
şi Austria pentru a observa alte modele şi pentru a găsi soluţia cea mai bună pentru gospodăria 
proprie. 

Ca o observaţie generală, accesul la informaţii despre finanţările disponibile (prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală şi nu numai), dar şi motivarea micilor fermieri pentru a-i determina 
să formeze asociaţii sunt două dintre principalele nevoi din aceste comunităţi. 
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3. Marketing

Sistemele şi zonele cu Înaltă Valoare Naturală sunt sprijinite la nivel naţional şi european prin 
fonduri publice, în special prin finanţări sub Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Cu 
toate acestea, ele nu au identitate sau valoare adăugată pe piaţă, în ciuda rolului lor cheie în 
conservarea naturii şi a serviciilor livrate de natură, precum şi în menţinerea tradiţiilor rurale şi 
peisajelor culturale. 

Componenta de marketing din proiect a urmărit evaluarea situaţiei actuale de pe piaţa 
alimentară locală şi din România, cu scopul de a crea o identitate comercială „umbrelă” a 
produselor cu Înaltă Valoare Naturală şi o strategie de poziţionare a lor pe piaţă. Echipa 
proiectului s-a concentrat pe produse alimentare tipice zonelor cu Înaltă Valoare Naturală şi 
dominante în gama de produse ale partenerilor locali: lapte şi produse lactate, fructe şi produse 
derivate (dulceţuri şi sucuri naturale), miere şi carne. 

Cele mai importante constatări reprezintă atât ameninţări, cât şi oportunităţi pentru produsele 
cu Înaltă Valoare Naturală:

 » Din 2007 până în prezent, producţia la nivel naţional de fructe şi miere a crescut, pe când 
producţia de lapte şi carne a scăzut. 

 » Cu excepţia cărnii de porc, cele mai multe produse care intră pe piaţă sunt vândute direct 
de către producători, fără a fi procesate şi deci vândute sub forma unor produse cu valoare 
adăugată. 

 » Suprafaţa cultivată în sistem ecologic în România este în mare parte reprezentată de terenuri 
arabile – în principal cereale, dar şi păşuni permanente şi culturi permanente. Între 2013-
2014, România a înregistrat cea mai mare creştere din Europa în privinţa numărului ovinelor 
şi bovinelor crescute în sistem ecologic (Eurostat, 2015); fermele organice au tendinţa să 
ajungă la mărimi industrale (atât în UE, cât şi în ţară). 

 » Marile lanţuri străine de magazine alimentare s-au extins semnificativ în cele mai mari oraşe 
din ţară şi au început să îşi dezvolte reţeaua şi în oraşele mici, atragând 30% din bugetul pe 
care consumatorii îl cheltuiesc pe mâncare. România este ţara europeană cea mai favorabilă 
dezvoltării de supermarketuri şi hypermarketuri (PlanetRetail, 2015); acestea atrag clienţii 
prin oferte şi branduri „de casă” mai ieftine, posibilitatea de a cumpăra totul într-un singur 
loc şi o ofertă în creştere de produse proaspete româneşti (legume şi fructe), precum şi 
produse promovate ca „produs în România” sau ”tradiţional”. 

 » În acelaşi timp, numărul magazinelor mici/de cartier a scăzut, excepţie făcând magazinele 
cu produse ecologice, care înregistrează o creştere susţinută ca urmare a creşterii interesului 
consumatorilor pentru o viaţă sănătoasă. 
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 » Pieţele alimentare au înregistrat scăderi din punct de vedere al numărului de producători, 
calităţii produselor, a experienţei de cumpărare, şi al numărului de clienţi. Acest lucru 
se datorează în mare parte lipsei unei viziuni de a sprijini aceste pieţe să fie un punct 
principal de vânzare a produselor locale româneşti. Cu toate acestea, o recent creată 
Asociaţie a Administratorilor de Pieţe din România îşi consolidează poziţia ca actor cheie 
în reprezentarea intereselor operatorilor de pieţe. Totodată, pentru a face faţă mai bine 
competiţiei acerbe din partea marilor reţele de retail, asociaţia este în curs de a dezvolta un 
model standard de afacere pentru toate pieţele din ţară. 

 » În România, oamenii au devenit conştienţi că biodiversitatea este indispensabilă producerii 
alimentelor şi că bunăstarea şi calitatea vieţii lor depind de serviciile pe care le oferă natura. 
Pierderea biodiversităţii este recunoscută din ce în ce mai mult ca o problemă foarte gravă, 
iar oamenii au început să ia măsuri în această privinţă – un exemplu fiind cumpărarea de 
produse prietenoase cu mediul. În acelaşi timp, potenţialul acestui sector nu este exploatat 
în totalitate încă din cauza scepticismului faţă de afirmaţiile brandurilor privind protecţia 
naturii şi a insuficienţei informaţiilor pentru a lua cele mai bune decizii de cumpărare -  de 
exemplu, consumatorii consideră că etichetele produselor nu oferă îndeajuns de multe 
informaţii cu privire la impactul producţiei asupra mediului (Eurobarometre, 2013).

Echipa proiectului a analizat lanţurile alimentare din zonele de studiu şi a identificat traseele 
comerciale folosite de fermierii locali pentru a-şi plasa produsele pe piaţă: vânzarea produselor 
direct de la fermă sau în pieţele alimentare; un procesator regional privat care colectează 
produsele brute de la producătorii locali şi le procesează pentru ca apoi să le vândă în pieţele 
alimentare sau în magazinele locale; o cooperativă care urmăreşte să obţină un preţ mai bun 
la lapte pentru membrii producători, prin procesare şi vânzare la nivel regional; un operator 
regional privat care colectează produsele brute de la producătorii locali şi le vinde apoi procesate 
către marile lanţuri de magazine la nivel naţional/internaţional, sub un brand propriu. 

Cele mai importante constatări din cadrul acestor analize sunt că:

 » Cei mai mulţi producători HNV sunt familii de fermieri care nu au o viziune de afaceri 
pe termen lung, nu consideră biodiversitatea ca un atu la vânzare, şi nu sunt mândri de 
contribuţia lor la conservare. 

 » Cele mai multe sunt ferme de semi-subzistenţă, unde sursele de venit sunt diversificate – ele 
nu se bazează doar pe încasările obţinute de pe urma vânzării produselor. 

 » Fermierii actuali, custozii patrimoniului HNV, sunt în proces de îmbătrânire, iar generaţiile 
tinere sunt tentate de un stil de viaţă mai comfortabil în zonele urbane din ţară sau în străinătate.
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 » Producătorii au cunoştinţe foarte vaste în producţia artizanală, dar infrastructura de 
procesare locală şi regională este slab dezvoltată. 

 » Producătorii încă se află la stadiul în care îşi modernizează operaţiunile pentru a se conforma 
standardelor de igienă şi siguranţă a alimentelor. 

 » Produsele brute HNV sunt exportate en-gros şi amestecate de procesatorii mari cu alte tipuri 
de produse, aşa încât calităţile şi valoarea produselor HNV sunt pierdute, iar fermierii obţin 
un preţ foarte mic pentru produsele vândute. 

 » Nu există referinţe asupra atributelor HNV sau asupra provenienţei dintr-o zonă cu Înaltă 
Valoare Naturală în produsele finite/procesate 

 » În ciuda unei rezistenţe istorice faţă de formele asociative, producătorii au început să 
înţeleagă avantajele unei astfel de structuri şi să lucreze împreună pentru a-şi creşte 
viabilitatea pe piaţă.

 » Unii producători HNV au dezvoltat relaţii de lungă durată cu marii comercianţi şi livrează 
produse procesate pentru distribuire la nivel naţional. Cu toate acestea, ei plătesc taxe mari 
pentru a-şi plasa produsele pe rafturile comercianţilor şi totodată riscă să devină dependenţi 
de aceştia.

 » Zonele cu Înaltă Valoare Naturală au un potenţial turistic ridicat şi fermele familiale 
au oportunitatea de a-şi diversifica sursele de venit prin dezvoltarea activităţilor şi a 
infrastructurii de turism. 

Produsele HNV ca sector alimentar de sine stătător

Produsele HNV trebuie separate de celelalte tipuri de produse şi trebuie să dobândească o 
identitate proprie, comună. Acest lucru ar ajuta să îşi menţină valoarea, sprijinind totodată 
fermierii să îşi dezvolte fermele în afaceri viabile. 

Diferenţierea este cea mai potrivită strategie de marketing pentru produsele HNV. Ele se disting 
de celelalte produse prin faptul că sunt produse naturale, minim procesate, cu gust bun 
ce variază în funcție de zona de producție, care provin din ferme familiale din 
peisaje mozaicate și ajută la supraviețuirea economiilor rurale și a naturii. Aceste 
produse ar putea satisface cererea consumatorilor educaţi şi atenţi la deciziile de cumpărare, 
care sunt familiarizaţi cu subiectele de mediu şi care sunt în acelaşi timp adepţi ai călătoriilor 
rurale şi gătitului. 

În prezent, echipa proiectului dezvoltă o strategie de marketing şi un brand naţional pentru 
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produsele HNV, care pe viitor să poată fi folosit ca mecanism de certificare. Sigla unică ar 
putea fi oferită producătorilor în baza conformării cu un set de criterii, asigurându-se astfel 
autenticitatea produselor și practicilor agricole HNV, precum și o promovare 
unitară care să le crească valoarea. Echipa va continua să lucreze cu partenerii locali într-o 
primă fază, încurajându-i să folosească sigla pe produsele lor. 

Strategia de distribuţie: o abordare diversificată este probabil cea mai avantajoasă pentru 
distribuirea produselor HNV, iar aceasta trebuie să fie dezvoltată la nivel local de către fiecare 
asociaţie sau cooperativă de fermieri, în funcţie de factorii locali. Dependenţa de un singur 
canal de distribuţie şi inacţiunea în a dezvolta infrastructura de procesare şi abilităţile de 
marketing vor menţine fermele mici într-o stare de vulnerabilitate, incertitudine şi putere mică 
de negociere.

Inovaţia la nivel de fermă, combinată cu tradiţia şi fără intensificare, dezvoltarea de căi și 
scheme alternative de distribuție a produselor care să-i apropie pe producători şi 
consumatori, sunt recomandate ca modalităţi de a accesa beneficiile economice generate de 
interesul consumatorilor pentru alimente de calitate şi micii producători. 

Pe viitor, echipa de proiect va continua să lucreze cu producătorii pentru a dezvolta şi consolida 
brandul HNV, pentru a revitaliza pieţele alimentare şi a întări asociaţiile de fermieri. 
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Zone de studiu
Zarand 

Partener local: Asociația Zarand

© Asociaţia Zarand

© Asociaţia Zarand
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Zarand este în Carpaţii de Vest, la graniţa dintre judeţele Arad şi Hunedoara. Peisajul este 
caracterizat de văile abrupte ale Munţilor Zarand şi de dealuri ce coboară până în albia râului 

Mureş. Topografia şi microclimatele complexe, precum şi peisajul mozaicat semi-natural fac din 
această zonă un nucleu de biodiversitate. Totodată, Zarand este un sit Natura 2000 şi o regiune 
eligibilă pentru plăţi destinate terenurilor agricole cu Înaltă Valoare Naturală. 

Zona este foarte bogată genetic în ceea ce priveşte livezile, florile, ierburile, legumele şi 
plantele medicinale. De asemenea, identitatea locului s-a închegat de-a lungului secolelor prin 
interacţiunea dintre natură şi oameni ce a dat naştere unui peisaj dominat de case din lemn şi 
prin menţinerea vechilor obiceiuri şi a modului tradiţional de administrare a terenurilor. 

Misiunea Asociaţiei Zarand este să conserve şi să promoveze bogata diversitate culturală şi 
naturală a Zarandului în partea estică a zonei. Din 2012, Asociaţia a început să deruleze un 
program complex de dezvoltare rurală împreună cu partenerii săi locali şi internaţionali. 
Acest program a vizat patru teme principale: educaţie, cultură, economie şi mediu. În cadrul 
programului s-a creat un punct de colectare a laptelui precum şi un proiect de promovare a 
produselor tradiţionale locale. 

Punctul de colectare a laptelui furnizează o sursă de venit durabilă pentru comunitatea locală şi 
în acelaşi timp sprijină valorile naturale şi culturale din regiune. Eftimie Ardelean, preşedintele 
nou-formatei asociaţii de fermieri locali care administrează punctul de colectare a laptelui, 
ne-a zis: Acum, cu această instalație de colectare a laptelui, fiecare fermier care vinde lapte 
câștigă mai mulți bani și poate pune o pâine pe masă familiei. Un alt fermier descrie rolul 
asociației: Ca producători individuali nu am putea niciodată să ne vindem produsele pe piață, 
din cauza cantităților mici pe care le producem. Doar împreună, ca grup, putem avea o șansă 
în economia din ziua de azi. 

Cu sprijin din partea proiectului Dezvoltare Rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare 
Naturală în România, Asociaţia Zarand a organizat sesiuni de instruire şi evenimente ce au 
promovat schimbul de cunoştinţe şi experienţă în privinţa igienii alimentare, legislaţiei, creării 
şi administrării de asociaţii, oportunităţilor de finanţare şi căilor de comercializare a produselor. 
Aceste evenimente au avut ca scop dezvoltarea unui capital de cunoştinte la nivel local cu privire 
la dezvoltarea de afaceri mici care să reflecte valorile naturale şi culturale ale zonei. Astfel, prin 
indicarea modalităţilor de dezvoltare a mijloacelor de trai durabile, care utilizează şi menţin 
diversitatea naturală şi bogăţia culturală a zonei, s-a oferit mai mult sprijin comunităţilor din 
Zarand. 
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Târnava Mare
Fundația ADEPT Transilvania responsabilă local

© Fundaţia ADEPT Transilvania

© Fundaţia ADEPT Transilvania

Zone de studiu
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Târnava Mare este o zonă de podiş cu o biodiversitate bogată şi se întinde pe o suprafaţă de 
85,000 de hectare, fiind totodată casa a 5,000 de familii de mici fermieri organizate în 24 de 

comunităţi. Activităţile agricole extensive derulate în zonă în ultimele opt secole au creat unul din 
cele mai spectaculoase peisaje cu Înaltă Valoare Naturală. Zona este de asemenea un sit Natura 
2000 şi este eligibilă pentru plăţi dedicate agriculturii cu Înaltă Valoare Naturală în vederea 
menţinerii păşunilor şi pajiştilor. 

Sistemul agricol a rămas în mare parte tradiţional, fiecare casă având parcele mici de pământ 
în zone diferite, folosite pentru producţia de diferite culturi, şi parcele mai mari de 5-10 hectare 
pentru producţia de fân. Păşunatul este încă menţinut pe păşunile comune de către asociaţiile 
săteşti. 

Habitatele de pajişti şi păşuni din Târnava Mare sunt deosebit de importante, întrucât au o 
biodiversitate floristică bogată, în special în pajiştile cosite tradiţional. Însă în acelaşi timp, 
astfel de habitate sunt la mare risc astăzi şi au dispărut din aproape toată Europa ca urmare a 
intensificării agriculturii şi a introducerii de echipamente agricole grele. Târnava Mare este şi ea 
ameninţată de schimbări în modul de utilizare a pământului şi de abandon. 

Fundaţa ADEPT a lucrat în ultimii 10 ani împreună cu comunităţile de fermieri din această 
zonă şi a câştigat premii la nivelul UE pentru abordarea sa inovativă cu privire la comunicare 
şi utilizarea peisajelor cu Înaltă Valoare Naturală pentru a îmbunătăţi economia locală şi a face 
comunitatea locală să prospere. Fundaţia ADEPT a arătat astfel că terenurile agricole cu Înaltă 
Valoare Naturală nu sunt un obstacol în calea creşterii economice, ci un stimulent. 

Pe parcursul proiectului, fermierii din Târnava Mare au oferit informaţii cu privire la tendinţele 
de utilizare a terenurilor şi la problemele ce trebuie rezolvate pentru a face plăţile de la stat cu 
adevărat eficiente. Rolf Roth, un fermier sas care este şi preşedintele asociaţiei de bovine din 
Mălâncrav a specificat că: 

Deși avem o fermă mare comparativ cu media locală – avem doar 20 de vaci – i-am spus 
fiului meu să învețe alt meșteșug pentru ca nu văd niciun viitor în agricultură. Acum învață să 
devină inginer. O mare problemă este pierderea fânețelor. Plățile pentru terenurile agricole 
cu Înaltă Valoare Naturală sunt generoase pentru pășunat, dar nu sunt îndeajuns pentru 
compensarea pierderilor pe care le suferim din cauza faptului că trebuie să cosim fânețele mai 
târziu decât suntem obișnuiți să o facem. O altă mare problemă este piața. Prețul laptelui este 
prea mic. Și am niște porci mangaliță foarte frumoși dar nu pot să-i vând. Trebuie să ajutăm la 
perfecționarea sistemului de plăți și la găsirea de piețe pentru ceea ce producem.
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Târnava Mică
Partener local: Grupul Milvus

© Milvus Group

Zone de studiu
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Zona Târnava Mică este caracterizată de un peisaj mozaicat creat şi menţinut timp de secole 
prin activităţi tradiţionale. Aşezările principale sunt concentrate în văile dintre cele două râuri 

ale zonei: Târnava Mică şi Niraj. Relieful este format din dealuri joase şi medii (200-600m) cu 
păduri de stejar, iar principalele utilizări ale terenurilor sunt agricultura, livezile şi viile. Pădurile 
şi pajiştile în regim de fâneaţă sunt localizate pe pantele aflate la altitudini de 500-600m. 
Utilizarea terenurilor este influenţată puternic de înclinaţia pantelor şi de orientarea acestora - 
spre sud-est sau spre nord-vest. Parcele mai mici de teren arabil se pot găsi la altitudini mai joase, 
unde micii fermieri cultivă pentru consum propriu. 

Agricultura, în mare parte de semi-subzistenţă, este cea mai importantă activitate economică. 
Parcelele de pământ sunt mici, cu o suprafaţă între 1-5 hectare în 75% din gospodării. Producţia 
locală este în mare parte utilizată pentru consumul în familie. Cu toate acestea, numărul 
parcelelor cultivate în cadrul unei asociaţii pentru formarea de monoculturi este în creştere. 
Fermele mixte cu o suprafaţă mai mare şi care au în componenţă nu doar teren arabil dar şi 
producţie animală sunt puţine şi în mare parte localizate în Chibed, Bălăuşeri, Sângeorgiu de 
Pădure sau Fântânele.

Bátori István, un fermier localnic activ care în acelaşi timp lucrează pentru Primăria din 
Magherani pe teme agricole, a spus despre proiect că: Informația furnizată de către instructorii 
locali a fost foarte folositoare pentru fermieri. Ei au înțeles mai bine legislația în vigoare 
pentru finanțare și subvenții și au beneficiat de asistență în completarea și trimiterea de cereri 
oficiale pentru finanțare, care au rezultat într-un număr mai ridicat de cereri per ansamblu. 
În același timp, ei au fost informați cu privire la practicile agricole și impactul acestora și la 
beneficiile asociațiilor, întrucât fermierii de aici ezită să formeze asociații.
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Pogany-havas
Partener local: Asociația Pogany-havas

© Asociaţia Pogany-havas

© Junius Demeter Laszlo

Zone de studiu
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Pogány-havas se întinde de la valea Bazinului Ciuc până la marginea estică a Transilvaniei, 
continuând în Bacău. Foarte puţini vizitatori au descoperit această parte specială a 

Transilvaniei. 

Zona Pogány-havas e alcătuită din părţi ce aparţin de două regiuni foarte diferite - Ciuc şi 
Ghimeş, separate de unul din cele mai importante pasuri din Carpaţii Orientali: Pasul Ghimeş. 
Ciuc prezintă un peisaj deschis şi larg, înconjurat de munţi şi este caracterizat de o activitate 
agricolă efervescentă. Un alt aspect aici este prezenţa apei minerale numită “borvíz” (apa-vin). 
Terenul în Ghimeş este muntos, iar satele sunt concentrate în văi înguste. Aici se găsesc, de 
asemenea, multe izvoare naturale. 

Ambele zone sunt deosebit de frumoase, adăpostind un patrimoniu cultural şi natural bogat şi 
trasee pitoreşti. Cele două regiuni deţin multe bogăţii naturale sub forma a numeroase specii 
faunistice şi floristice rare, unele rămase aici încă de pe vremea ultimei glaciaţiuni. 

Practicile agricole sunt încă tradiţionale, la o scară mică, de semi-subzistenţă. Un mare 
beneficiu al acestui tip de agricultură este crearea şi menţinerea de habitate pentru speciile de 
animale şi plante sălbatice prezente în pajiştile alpine şi în mlaştini, care în acelaşi timp au şi o 
bogată valoare culturală. Cercetătorii au arătat că aceste pajişti sunt printre cele mai bogate în 
biodiversitate din toată Europa, un efect direct al cunoştinţelor tradiţionale bogate întâlnite în 
rândul sătenilor. 

Cea mai mare problemă identificată de către fermieri este pierderea pajiştilor în regim de fâneaţă 
şi lipsa unei valori adăugate pentru produsele făcute în aceste zone naturale speciale. Din nou, o 
mai bună formulare a măsurilor de suport pentru pajiştile în regim de fâneaţă este esenţială în 
zonă pentru supravieţuirea acestor peisaje şi comunităţi, la fel ca şi dezvoltarea de pieţe pentru 
aceste produse. 
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Valea Barcăului
Partener local: Fundația Agapis

© Fundaţia Agapis

© Fundaţia Agapis

Zone de studiu
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Valea Barcăului este una din cele mai frumoase zone din nord-vestul Transilvaniei, prezentând 
un peisaj complex ce include arii naturale protejate, precum şi o diversitate culturală 

manifestată prin valoroase tradiţii specifice în Sălaj şi Bihor. 

Câteva din atracţiile turistice ce merită menţionate aici includ: Valcău de Jos, cu bisericile sale 
din lemn, centrul vechi şi ruinele Subcetăţii; Șinteu, un sat locuit de slovaci care încă păstrează 
tradiţii ancestrale; staţiunea termală de la Băile Boghiş; Sâg, cu rezervaţia Barcău-Tusa (sit 
Natura 2000) şi izvoarele Barcăului; Halmăşd cu bisericile sale fortificate şi Valea Morii; Plopiş, 
renumit pentru racul de ponoare, un muzeu etnografic viu şi şansa de a încerca un adevărat 
„safari” apicol. Locuitorii au desfăşurat apicultura aici de peste 2000 de ani, mierea fiind unul 
din produsele alimentare cele mai vechi în România.  

Borz Marius Vasile, un fermier local, spune: Prin acest proiect, am înțeles că asociațiile pot 
fi soluția pentru un viitor mai bun și am acumulat cât mai multe abilități și cunoștințe în 
acest sens. Am apreciat foarte mult vizitele de studiu derulate în cadrul proiectului, care au 
mobilizat și motivat participanții. După fiecare vizită, am venit înapoi acasă cu mai mult curaj 
și determinare să ne dezvoltăm comunitatea și activitățile agricole. De când am fost la târgul 
organic Biofach din Germania, sunt foarte dornic să îmi creez o afacere cu ferma și să rămân în 
comunitate. 

Cele mai importante realizări ale Fundaţiei Agapis includ: 
 » Înfiinţarea a două cooperative, Crescătorii de Animale din Plaiul Barcăului (înfiinţată în 
februarie 2016 şi axată pe creşterea bovinelor, cu 10 membri fondatori şi mulţi alţi doritori să 
se alăture) şi AgroCoop Huta din Șinteu, care are 6 membri ce cresc vaci pentru producţia de 
carne, dar care în acelaşi timp cresc şi cartofi. 

 » Consolidarea capacităţii la întreprinderea socială Valea Barcăului, unde un număr 
semnificativ de beneficiari se ocupă cu apicultura; dezvoltarea brandului Sănătate Dulce a 
încurajat alţi antreprenori locali să se gândească serios la comercializarea produselor într-o 
manieră profesionistă şi bine organizată. Printre produsele lor se numără nucile, fructele 
uscate, palinca, gemurile, cartofii şi făina de secară.  

 » Crearea unei platforme offline şi online de promovare a micilor producători din zonele HNV 
şi de vânzare a produselor lor: www.coltulromanesc.ro găzduieşte în prezent aproximativ 
20 de producători, cu unele dintre cele mai interesante produse româneşti. Blogul asociat 
(www.blog.coltulromanesc.ro) promovează poveştile din spatele acestor produse, dar şi 
diferitele evenimente organizate de către producători. Totodată, caravana Colţul Românesc 
creşte vizibilitatea producătorilor în alte regiuni din ţară şi în străinătate, în cadrul diferitelor 
festivaluri. târguri şi evenimente speciale.

La momentul actual există un suflu nou, mai multă încredere şi dinamism pentru găsirea unor 
noi soluţii la problemele specifice cu care se confruntă comunităţile locale. Una dintre soluţii este 
asocierea şi accesarea fondurilor europene. Zona se va dezvolta frumos, cu siguranţă. Este pe 
mâini bune.
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Mara-Cosău-Creasta Cocoșului
Partener local: Asociația Apavie

© Bob Gibbons

© Lies Willaert

Zone de studiu
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Zona Mara-Cosău-Creasta Cocoşului se află în nordul Maramureşului, cunoscut drept 
Maramureşul Istoric. Topografia de dealuri de altitudine medie şi pajişti bogate în specii 

a făcut ca economia să fie bazată în principal pe creşterea oilor. Până în secolul 20, zona 
de păşuni a crescut constant, acestea fiind folosite ca fâneţe în zonele joase şi ca păşuni la 
altitudini mai mari. Terenul arabil era pe marginea râurilor, în principal pentru a cultiva hrana 
animalelor. Populaţia locală şi-a câştigat traiul prin creşterea animalelor, astfel că toată zona 
s-a transformat într-o adevărată „civilizaţie a ierbii”.

La mijlocul anilor 90’, odată cu diversificarea surselor de câştig, creşterea animalelor a început 
să scadă. Multe zone arabile au fost lăsate necultivate şi cosite pentru obţinerea fânului. Acest 
fân are o compoziţie ideală cu proteine, plante cu valori energetice ridicate şi aromatice, iar 
împreună cu influenţa unui sol bogat, dăruiesc produselor alimentare calităţi speciale.   

Cositul în zonele mai joase şi mai plate tinde să fie făcut utilizând echipament mecanic uşor, 
însă în zonele de deal înalte şi cu pante abrupte, majoritatea păşunilor încă sunt cosite în mod 
tradiţional, manual, cu coasa, începând din iunie. Acest lucru le-a permis fermierilor să încaseze 
plăţi de agro-mediu, motivându-i să crească numărul animalelor din gospodărie. După o 
perioadă de abandon, fâşii mai mici au fost „adoptate” de către fermierii mici, care le-au curăţat 
şi cosit, ducând la formarea unui superb peisaj mozaic. 

Parte din acest peisaj sunt şi tradiţionalele livezi, presărate cu specii sălbatice, lucru ce duce la 
o perioadă prelungită de înflorire primăvara, cu miresme naturale şi culori plăcute.

Asociaţia Apavie a fost fondată în 2009, ca răspuns la nevoia de structuri asociative în sectorul 
agricol, pentru a folosi resursele într-un mod inteligent şi eficient. Asociaţia oferă informaţii 
si consiliere membrilor fermieri, pentru ca aceştia să îşi poată desfăşura activitatea şi accesa 
fonduri. Următoarea etapă în dezvoltarea acestei asociaţii, ca rezultat al proiectului Dezvoltare 
rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală, este să înfiinţeze o cooperativă, cu 
un brand propriu. Acest lucru le va permite fermierilor să îşi vândă produsele pe piaţă, cu 
un profil unic şi vizibil, iar primele tipuri de produse ce urmează a fi vândute sunt sucul de 
mere, fructe uscate, gemuri şi posibil miere. Produsele au aroma livezilor toamna, culori vii 
şi un gust puternic, conferit de solul şi varietăţile locale. Aceste produse, cu toate calităţile 
lor, pentru care un plan de marketing integrat va fi pregătit, reprezintă punctul de start în 
dezvoltarea fermelor locale, ce vor include activităţi non-agricole şi vor ajuta la păstrarea 
valorilor rurale tradiţionale ale Maramureşului.
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Alte proiecte elvețiene ce contribuie la

dezvoltarea zonelor HNV 

Programul de Cooperare Elveţian-Român a finanţat mai multe proiecte în Romania, începând 
cu anul 2013, cu efecte pozitive complementare pentru peisajele şi comunităţile HNV. Acestea 

aduc venituri suplimentare comunităţilor şi cresc aprecierea publicului. 

GIRO – Protejarea și creșterea valorii produselor tradiționale ale României 
Produsele de Indicație Geografică în România (GIRO) este un proiect implementat de Agridea, 
Fundaţia ADEPT Transilvania şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Principalul obiectiv a 
fost să susţină instituţiile şi producătorii din România în stabilirea unor caracteristici clare pentru 
anumite produse alimentare, folosind sistemul de protecţie IGP pentru a ajuta fermele mici şi medii 
să devină viabile din punct de vedere economic, social şi de mediu. 

Proiectul a avut rezultate concrete, crescând capacitatea administraţiei de a susţine producătorii ce 
doresc să folosească sistemul IGP pentru a-şi proteja şi adăuga valoare produselor lor. Am identificat 
60 de potenţiale produse IGP, am ajutat 10 produse să înceapă procesul GI de certificare, oferind 
ghidare în detaliu pentru 4 dintre produse (Pita de Pecica, Gem Săsesc de Rubarbă, Scrumbie 
Afumată de Delta Dunării şi Telemea de Mărginimea Sibiului), am introdus o nouă măsura în 
PNDR pentru susţinerea procesului de înregistrare şi acoperirea unei părţi din costuri, şi am lucrat 
cu Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală pentru promovarea produselor IGP şi tradiţionale. 

Centrul de informare de la Cincșor și o carte de benzi desenate 
inspirate de natură
Natura 2000 şi Dezvoltarea Rurală în România este un proiect care doreşte să crească capacitatea 
localnicilor din ariile protejate Natura 2000 (în special în Hârtibaciu-Târnava Mare) de a accesa 
beneficiile economice ale ariilor protejate prin activităţi tradiţionale. Am ajutat 5 antreprenori 
locali (meşteşugari şi mici producători) să îşi dezvolte planurile de afaceri şi să achiziţioneze 
echipamentele de care aveau nevoie pentru a-şi îmbunătăţi munca şi accesul la piaţă. Totodată, 
am asistat unităţi silvice să atingă standardele de gestionare durabilă a pădurilor şi să obţină 
certificarea FSC. Încercăm, de asemenea, să încurajăm turismul rural/ecoturismul în zonă, prin 
deschiderea unui centru de informare şi experienţe pentru turişti în incinta unei vechi biserici 
fortificate din Cincşor, şi prin atragerea vizitatorilor cu materiale de comunicare inovative cum ar fi 
benzile desenate: Dincolo de orizont în Colinele Transilvaniei. Proiectul este implementat de WWF-
România în parteneriat cu WWF-Elveţia, Grupul Milvus, Ecotur şi Fundaţia ProPark. 

Trasee pentru biciclete și rețele de pensiuni
Din anul 2013, Fundaţia ADEPT a construit peste 100 km de piste de biciclete în zona Târnava 
Mare. Pistele sunt accesibile pe orice vreme, şi sunt construite cu materiale şi forţă de muncă 
locale. Acestea conectează 8 sate şi au catalizat dezvoltarea unei reţele de pensiuni şi servicii de 
ghidare turistică. Numărul de vizitatori în creştere (peste 3000 de vizitatori şi 300 de copii de-ai 
locului folosesc pistele în fiecare an) aduce venituri producătorilor şi meşterilor, dar şi pensiunilor. 
Am creat şi o aplicaţie pentru smartphone dedicată acestei reţele, oferind o hartă interactivă cu 
informaţii despre zonă. Pistele au avut aşa mare succes încât autorităţile locale au interzis turismul 
de tip off-road, întrucât bicicliştii aduc mai multe venituri şi nu provoacă pagube. 
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Acest proiect s-a vrut a fi în primul rând o iniţiativă practică. Am colectat informaţii din şase 
zone cu Înaltă Valoare Naturală şi am analizat piaţa alimentară din România per ansamblu, 

transformând aceste date în acţiuni concrete şi recomandări. Am identificat:

 » caracteristicile terenurilor agricole HNV pentru a le cartografia, monitoriza tendinţe şi 
pericole şi a propune politici de sprijin îmbunătăţite;
 » caracteristicile produselor alimentare HNV, care le disting de celelalte produse, pentru a 
îmbunătăţi comercializarea şi valoarea lor;
 » nevoile de informare şi instruire ale comunităţilor de fermieri, pentru a dezvolta programe de 
training care să rămână ca resurse locale, şi pentru a instrui facilitatorii comunitari în aşa fel 
încât să răspundă nevoilor locale şi să continue metodologia aplicată în cadrul proiectului. 

În cadrul proiectului am elaborate idei de politici, training şi marketing, ca răspunsuri directe la 
nevoile fermierilor. Am observat probleme şi posibilităţi, reacţionând la ele, şi suntem bucuroşi să 
putem afirma că discutăm cu MADR şi reprezentaţi ai fermierilor despre următoarele propuneri: 

1. Mai multă cooperare: câţiva dintre parteneri au arătat cum asociaţiile de fermieri pot 
fi canale eficiente de comunicare şi catalizatoare pentru formarea de grupuri comerciale sau 
cooperative. Propunem stimuli prin politicile publice pentru Cooperare Teritorială, astfel încât 
fermierii să fie ajutaţi să lucreze din nou împreună şi să culeagă beneficii reale. 

2. Măsuri de agro-mediu: am luat în considerare comentariile fermierilor cu privire la plăţile 
de la stat pentru pajiştile în regim de fâneaţă, care nu compensează în totalitate pierderea de 
venituri ce rezultă din cosirea târzie a pajiştilor. Drept urmare, propunem măsuri de agro-mediu 
inovative bazate pe rezultate şi care să dea mai multă flexibilitate fermierului. 

3. Cartografierea zonelor cu Înaltă Valoare Naturală: propunem un proces îmbunătăţit 
de identificare a terenurilor agricole cu Înaltă Valoare Naturală, bazat pe experienţele pozitive 
din Elveţia şi alte state member UE. Această metodologie va folosi o serie de indici pentru 
determinarea terenurilor agricole cu Înaltă Valoare Naturală, cum ar fi: bogăţia speciilor, 
complexitatea şi elementele peisajului, modul de utilizare a terenurilor, etc. pentru a construi o 
imagine de ansamblu asupra capitalului HNV din România.  

4. Marketing și valoare adăugată: am luat în considerare nevoile exprimate de mulţi dintre 
fermieri în privinţa unei strategii mai bine organizate pentru a adăuga valoare produselor cu 
Înaltă Valoare Naturală. La momentul actual dezvoltăm un brand HNV, pe care sperăm să-l 
lansăm în cooperare cu MARD. 

În concluzie, credem că acest proiect a creat un context favorabil de lucru pentru a dezvolta 
soluţii practice, eficiente şi de lungă durată la provocările complexe cu care se confruntă zonele 
şi fermierii HNV. Considerăm că trebuie să continuăm să lucrăm îndeaproape pentru ca aceste 
soluţii să fie implementate şi urmărite pe termen lung, datorită beneficiilor enorme economice, 
sociale, culturale şi de mediu pe care agricultura HNV le aduce României şi Europei. 

Concluzii
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Notițe
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