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Chiar dacă în Coli-
nele Transilvaniei 
suntem departe de 

zone devastate de război, 
oamenii din Coline au pri-
mit cu brațele deschise re-
fugiații aflați în căutarea 
unui loc cald, în care să-și 
tragă sufletul. 
Continuăm să păstrăm 
această SPERANȚĂ în 
gând și în suflet, să mai 
punem una-două cărămizi 
ca să construim împreună 
modele de comunități așa 

cum își doresc oamenii ce 
locuiesc aici, cei ce vor 
locui aici, dar și cei care, 
vremelnic, îi trec pragul. 
Cum facem asta? Ediția de 
față a Gazetei surprinde 
câteva exemple prin care 
ne dorim să vă inspirăm să 
găsiți frumusețea în jurul 
vostru și să o multiplicați, 
în SPERANȚA unei vieți 
mai bune, mai prospere, la 
noi, aici, în Colinele Tran-
silvaniei.

În ediția trecută vă vorbeam mult despre SPERANȚĂ, fără să știm cât de 
mult va însemna acest cuvânt pentru 2022.
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Deseori folosim arta ca 
mijloc de expresie și jocul 
ca mijloc de învățare (pag. 
2-3). Alteori ne găsim par-
teneri de nădejde pentru a 
crește împreună sau pen-
tru a învăța unii de la alții 
să cooperăm cu succes, să 
lucrăm împreună spre un 
bine comun superior (pag. 
10).
Sunt dăți în care ducem 
vorba mai departe despre 
proiecte frumoase și des-
pre implicarea oamenilor 

în a schimba în bine lumea 
din jurul lor (pag. 4-6). 
Vecinătatea Femeilor din 
Saschiz sunt un exemplu 
în acest sens (pag. 5), prin 
implicarea lor în proiecte 
de interes pentru comu-
nitatea în care locuiesc. 
Școala inteligentă din Val-
chid este a doua inițiativă 
de acest fel din mediul ru-
ral din România, dar prima 
dintr-o comunitate rurală 
defavorizată - mai multe 
despre ea, aflați în pag. 7. 
Cum suntem o destinație 
ce se suprapune pe o arie 
protejată, nu putem negli-
ja inițiativele care se îngri-
jesc de natura minunată ce 
ne înconjoară, precum cea 
legată de conservarea pa-
jiștilor din Angofa și Viscri, 
despre care puteți citi de-
talii în pag. 8.
Și pentru că ne dorim ca 
locurile pe care noi le nu-
mim ”acasă” să atragă vizi-
tatori, ne străduim să pro-
movăm zona cât mai bine, 
atât printr-o infrastructură 
bună (pag. 10), cât și în 
mediul online, prin aplica-
ții mobile (pag. 9) care să 
ajute turiștii să descopere 
Colinele Transilvaniei în 
tihnă.

Lectură plăcută!
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Deschidem 
comunități cu  

cheia sol 
– File de jurnal -

Anul acesta, muzică și glasuri de copii se vor auzi 
din patru sate transilvănene. Copiii din Archi-
ta (jud. Mureș), Florești, Mălâncrav și Alma Vii 

(jud. Sibiu) sunt integrați într-un program de ateliere 
muzicale și teatrale, organizate alături de Anamaria 
Stamp – pianistă și profesoară de pian – și de alți profe-
sori  din Olanda și România. Toate se întâmplă datorită 
unei finanțări venite din partea partenerilor de încre-
dere ai Mihai Eminescu Trust – Fundația HORIZON, 
cei care au crezut în nevoia copiilor din zona rurală de 
a învăța și de a se dezvolta prin muzică și teatru. Ana-
maria ne povestește cum a fost prima zi a experienței 
sale din Archita. 

Ajunse-n Archita, parcă satul dormea sub aburi de frig 
și fum de lemne în sobă. Era o liniște deplină pe străzi 
și doar câinii se vedeau pe ulițe. Ajunse la școală îm-
preună cu Marrit Bausch, realizator de teatru, actriță, 
mentor, și Liza, membră a Fundației Mihai Eminescu 
Trust, ne-am regăsit într-un mediu vioi, plin de viață, 
copiii colorând pereții albi ai școlii cu chiuituri și entu-
ziasm! Ne-am instalat, în timp ce profesorii din școală 
ne urmăreau tacticos, iar domnul Neluțu, administrato-
rul școlii, oferindu-ne ajutorul său necondiționat. 

Primul atelier a fost cu douăzeci și șapte de copii 
năzdrăvani și foarte curioși. Dacă ați fi putut să ascul-
tați de-afară, din curtea școlii, ați fi auzit sunetele pia-
nului, ale copiilor, ale mentorilor, dar toate într-un cor 
al lor. Un haos plăcut, ceva de care toți aveam nevoie 
ca să găsim un punct comun de lucru. 

Atelierele pentru clasele I-IV au durat cinci zile, aproa-
pe două ore în fiecare zi. Copiii au fost repartizați pe 
grupe și au participat cu toții la atelierele de muzică, 
teatru și lucru manual. Am construit cu ei instrumente 
muzicale din baloane, cu care am învățat apoi exerciții 
ritmice cu elementele ploii. Copiii au mai învățat nota-
ția universală a notelor, A, B, C, D, E, F, G și, cu ele, să 

cânte la xilofoane. Iar improvizațiile la pian i-au făcut 
pe toți copiii năzdrăvani să asculte cuminți și să-și do-
rească să rămână în clasă. 

Un lucru pe care îl apreciez la Fundația MET este im-
plicarea comunității în locațiile în care își desfășoară 
activitatea. Oameni dragi și dedicați au făcut parte și 
din acest proiect la Archita. Spre exemplu, Cătălina 
ne-a gătit nu doar o dată, ci pe toată perioada cursuri-
lor, prânzuri fantastice, cu bucate alese din propria sa 
cămară. Sau îmi amintesc de Neluțu, administratorul 
școlii, cel care ne-a fost mereu de ajutor cu orice cablu 
sau instrument ce trebuia să-l montăm sau mutăm. 

După minunatul prânz și o socată cu gust de copilărie, 
împreună cu Marrit, am luat satul la pas, undeva pe la 
orele amiezii, să simțim dacă acea liniște deplină de 
dimineață se mai aude. 

Satul prinsese și el culoare, deși încă totul era învăluit 
într-o nuanță cenușie de la fumul din hornuri. Am întâl-
nit pe câte o doamnă zâmbitoare pe la porți și pe câțiva 
domni de la bar care ne-au salutat respectuos. Am tre-
cut pe lângă biserica săsească care încă adăpostește o 
orgă veche, la care am și cântat ultima dată în 2015, cu 
ocazia unui concert. 
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Mai jos de biserică, în parc, scârțâia ușor o hintă cu trei 
copii pe ea. Strigau și ne chemau, tocmai ce fuseseră 
la atelierul nostru. I-am salutat și le-am amintit că ne 
vedem din nou mâine. Ajunse la intersecția cu drumul 
care ducea înapoi la școală, am luat-o la dreapta, pre-
gătindu-ne pentru al doilea atelier, cel al copiilor de 
clasele V – VIII. 

Trecând pe lângă aceleași case ca și de dimineață, am 
observat, în spatele unei case roz, o șură în curte, afla-
tă în curs de restaurare. Aici este locația pe care cei 
de la Fundația MET o pregătesc să devină un centru 
comunitar multifuncțional, cu un teren de fotbal și mul-
te altele pentru această comunitate care tânjește după 
posibilități.

Am început. Atelierul cu copiii claselor V – VIII. Avem 
de data aceasta douăzeci și cinci de copii și adolescenți 
ce trec, poate, prin cea mai importantă perioadă a vieții 
lor, adolescenți cu multe vise! Ne-au încântat cu ideile 
lor și m-au surprins plăcut cât de bine vorbeau engleză 
unii din ei.

Am început exercițiile de încălzire pentru teatru, zâm-
betele lor îi dădeau de gol. “Nu râdem unii de alții”, 
le-am spus, ”Toți trebuie să acceptăm faptul că fiecare 
simțim și gândim diferit”. Cărțile de dezvoltare perso-
nală erau pe mese, dar eu și Marrit am simțit că do-
rim să-i încurajăm mai mult spre răbdare, să se asculte 
unul pe celălalt respectuos, mai ales că suntem într-un 
spațiu protector, unde putem să ne exprimăm cu to-
ții cum dorim și cum simțim. Am continuat pe urmă 
cu exercițiile de improvizație la pian. Tuturor le place 
jazz-ul! That is a fact! Și-așa a fost și în Archita. Fan-
tastice sunete distinse sunau pe pian. Băieții și-au dat 
silința și mai mult decât fetele. Poate cu gândul să le 
impresioneze?!

Cursul s-a terminat cu dorința mea de a-i învăța unul 
din cântecele mele preferate de primăvară: “Cucule, 
pasăre sură”. După câteva încercări, am simțit că este 

poate demodat, așa că mi-am încercat norocul să-i în-
văț “Cui nu-i place dragostea“, în varianta de cor, bine-
înțeles. După prima strofă, s-au ridicat în picioare, au 
dansat ritmul și i-am prins pe toți în joc!

Așa a început micul nostru proiect la Archita, care s-a 
terminat tot așa, cu un concert la sala de evenimente 
a satului, prin mici nori de fum de la soba cu lemne și 
jumătate de sat ce i-a ascultat pe micuții și mai marii 
noștri artiști, făuriți într-o săptămână foarte productivă 
din punct de vedere muzical, cultural, teatral și perso-
nal! Am rămas prietenă cu cadrele didactice de acolo, 
sperând să păstrăm o legătură până data viitoare când 
ne vom întoarce la Archita. Pentru moment, ne pregă-
tim mai departe, pentru drumul spre Alma Vii și cursu-
rile muzicale de acolo, de pe 28 aprilie – 4 mai. 

Le mulțumim din suflet celor de la Fundația Mihai Emi-
nescu Trust pentru că ne-au oferit șansa să-i cunoaș-
tem și să lucrăm cu acești copii minunați, Fundației 
Horizon care susține acest proiect, oamenilor din sat 
care ne-au fost alături în acest proiect și, mai ales, lui 
Marrit Bausch cea care spune despre acest sat:

„Satul Archita era pentru mine necunoscut și îndepăr-
tat. Dar după o săptămână îl simt aproape. Împreună 
cu Ana și Fundația MET am reușit să creăm un spațiu 
sigur în care creativitatea și autenticitatea au înflorit. 
Ne-am conectat la nivel personal lucrând împreună cu 
copiii. Copiii erau foarte dornici și curioși, la fel și eu, și 
Ana. Ca profesor de teatru, a fost o mare provocare să 
predau fără a folosi multe cuvinte, deoarece majorita-
tea dintre ei nu puteau comunica cu mine în engleză. A 
fost nevoie de multă pantomimă, mișcare și creativitate 
din partea mea. Un vânt proaspăt se simțea prin sat, 
iar sală unde am avut concertul s-a schimbat brusc din-
tr-un loc puțin trist, într-un loc comunitar plin de viață, 
în care ne-am adunat cu toții. Aceasta a fost o călătorie 
deosebit de frumoasă pentru mine.”

Fundația Mihai Eminescu Trust, Sighișoara



Inițiativă cu Rădăcini bune - Good roots
Inițiativă Înfloritoare - Blossoming
Inițiativă Roditoare - Bearing fruit

Legendă

Am lansat o colecție cu și 
despre comunități sănătoase

De fiecare dată când luăm la pas drumurile dragi din Colinele Tran-
silvaniei și vorbim cu oamenii locului aflăm lucruri noi și impor-
tante care să ne ajute să construim un viitor mai bun. Astfel, am 

colectat informații despre o serie de inițiative civice și sustenabile care 
se pot adapta și replica în alte comunități. 
Această colecție de experiențe reunește explicații simple și concrete 
pentru termeni complecși precum guvernanță sau sustenabilitate, cât și 
exemple de comunități la nivel național și local care au înțeles importan-
ța lucrului împreună, în mod echitabil, alături de autorități. 
Te invităm să afli între paginile colecției care sunt elementele care pun 
în funcțiune și mențin o comunitate activă și sănătoasă.  Vei descoperi 
care sunt pașii care determină procesul de implicare și responsabili-

Poți afla cum a luat naștere, ce presupune și cum 
poate fi replicată fiecare inițiativă parcurgând colec-
ția pe site-ul proiectului PACT2020.

Scanează codul QR sau accesează: 
www.colinele-transilvaniei.ro/pact2020

Ne-am gândit să împărțim iniția-
tivele în trei categorii, inspirate 
din natură!
•   Rădăcini bune – Good roots - aces-

tea sunt la început de călătorie, par 
promițătoare, dar au nevoie de mai 
multă claritate și un ghid -partener 
de călătorie- care să le sprijine, să 
găsească resurse și să atragă spri-
jinul altor persoane (cu galben pe 
hartă).

•   Înfloritoare – Blossoming - Sunt ini-
țiativele care par promițătoare, deși 
nu au atins încă tot ce și-au planifi-
cat. Cooperarea și învățarea din alte 
exemple sunt necesare pentru a cu-
lege toate roadele (cu roz pe hartă).

•   Roditoare – Bearing  fruit - care au 
oferit rezultate concrete și de la care 
culegem deja roadele, ele putând fi 
luate drept exemplu și adaptate în 
alte comunități (cu verde pe hartă).

zare a cetățenilor 
folosind inspirație 
din resurse la nivel 
european, cât și din 
viața și nevoile oa-
menilor cu care ne-
am consultat în cele 
10 comunități din 
Podișul Hârtibaciu-
lui.  
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Inițiativă cu Rădăcini bune - Good roots
Inițiativă Înfloritoare - Blossoming
Inițiativă Roditoare - Bearing fruit

Asociația Vecinătatea Femeilor 
din Saschiz:

Inițiativa rurală cu iz de sărbătoare

În colecția cu și despre comunități sănătoa-
se prezentată în articolul anterior și-a gă-
sit locul și Asociația Vecinătatea Femeilor 

din Saschiz.  În 2015, după 3 ani de planuri și 
idei a prins contur această inițiativă pentru a 
ridica nivelul de trai în comună, dar și pentru 
a închega comunitatea. 
Și cum este mai potrivit să se întâmple într-o 
comunitate cu istoric săsesc, dacă nu chiar 
prin aducerea în actualitate a vecinătății, ca 
formă de organizare comunitară a sașilor, 
care astfel se ajutau reciproc. Scopul Asocia-
ției este promovarea şi susţinerea drepturilor 
şi intereselor comune ale femeilor şi famili-
ilor din mediul rural pe plan local și micro-
regional. Asociația vizează prin activitățile 
desfășurate: dezvoltarea locală, creșterea 
bunăstării familiilor, cu accent pe partea de 
gastronomie. Astfel organizează evenimente 
care pun în valoare multiculturalitatea zonei, 
prin care să ducă mai departe tradițiile loca-
le, săsești și românești deopotrivă, promova-
rea producătorilor locali, evenimente pentru 
copii și bătrâni, dar și cooperarea între ac-
torii locali: administrația publică și producă-
tori.
Inițiativa a pornit la drum mai lent, dar acum 
există susținere pentru ea atât din partea pri-
măriei cât și a localnicilor care au înțeles be-
neficiile acesteia: promovarea zonei care va 

Pentru a vedea cum se dezvoltă această inițiativă puteți accesa pagina de Facebook a 
Vecinătății Femeilor din Saschiz 
www.facebook.com/Vecinatatea-Femeilor-din-Saschiz.
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atrage la rândul ei turiști și va duce la dezvoltarea economică, 
adunarea comunității în jurul unui obiectiv clar ceea ce crează 
unitate și incluziune, producătorii locali devin mai puternici, 
beneficiind de promovare, ca și artizanii meșteșugari. Planu-
rile de viitor sunt luminoase: localnicii dezvoltând inițiative 
proprii, integrate sub umbrela Vecinătății într-un concept mai 
amplu și larg de care să beneficieze atât autoritatea locală cât 
și locuitorii din toate cele 3 sate ale comunei.
Tot efortul comun este pus în valoare la Sărbătoarea Răbar-
bărului care are loc în fiecare an în prima sâmbătă din luna 
mai în Saschiz mulțumită mai ales Asociației! Aici se adună, 
cu mic, cu mare, meșteri, producători, gospodari, turiști din 
Transilvania și toată țara pentru a fi martorii unei schimbări 
în bine!
Pentru ca o inițiativă să fie bine închegată și să dea roade în 
comunitate este nevoie ca  ideile să vină de la oamenii locului 
având la bază o nevoie a comunității.  Procesul este domol, 
dar se face împreună. Este ceea ce contează cel mai mult! 



La sfat cu oamenii 
implicați din Coline

Ne-am bucurat să interacționăm din nou cu oamenii 
din Colinele Transilvaniei prin prisma unei serii de în-
tâlniri realizate cu ajutorul proiectului PACT2020 pen-
tru a discuta cu ei despre ce înseamnă o comunitate 
sustenabilă și despre cum cred ei că se încadrează sa-
tul în care trăiesc în cele 8 teme care definesc o comu-
nitate sănătoasă. Le-am explicat fiecare element și au 
dat nota, dezbatând și argumentând poziția lor.

Alma Vii
Am pornit spre Alma Vii unde am întâlnit persoane 
interesate să se implice în inițiative locale și să își adu-
că contribuția în revitalizarea comunei. S-au cunoscut 
mai bine, au identificat interese comune și au cola-
borat eficient. Au discutat cu persoane implicate din 
proiectul PACT2020 despre elementele care definesc 
o comunitate sustenabilă și au început să identifice în 
ce stadiu este Alma Vii când vine vorba de guvernan-
ță, infrastructură, servicii și echitate. Analiza situației 
actuale i-a ajutat pe cei prezenți să se gândească și la 
posibile soluții, și să realizeze un prim plan de acțiuni 
pentru o viitoare asociație înființată pentru a repre-
zenta interesele comunității. 

Archita
În Archita cele mai mari provocări, deci cele mai mici 
note au fost date infrastructurii, economiei, serviciilor 
publice și guvernanței. Comunitatea resimte lipsa ca-
nalizării, a rețelei de apă potabilă și lipsa unui trans-
port care să ajute măcar copiii să se deplaseze la șco-

lile din vecinătate, cum ar fi în Sighișoara. Lipsa unui 
medic în sat și perspectivele economice limitate s-au 
arătat și ele problematice. Înființarea asociației Des-
coperă Archita și apartenența la circuite turistice, mai 
ales cu organizarea Haferland și a rutelor Via Transil-
vanica sunt pași buni spre schimbare.

Agnita
Am povestit despre implicare civică și în Agnita unde 
am întâlnit oameni proactivi și un spirit comun care 
vede nevoia de a avea o voce mai puternică în procesul 
decizional local. Mulți vor creșterea nivelului de infor-
mare cu privire la protecția mediului, atât pentru copii 
cât și pentru adulți. Stoparea arderii miriștilor, cură-
țarea deșeurilor și reciclare, intervenții de salubrizare 
sunt doar câteva nevoi de bază punctate de aceștia. 
Construcțiile haotice și degradarea zonei istorice au 
generat un mare interes și dorința de a restaura as-
pectul orașului este unanimă.  

Richiș
În Richiș dorința de a crește nivelul de curățenie și 
reintroducerea unor acțiuni comune de îngrijire a sa-
tului au fost prezentate facilitatorului nostru. În timp 
ce toți doresc o comunitate prosperă, inițiativele an-
treprenoriale sunt puține și exodul tinerilor este tot 
mai puternic resimțit de cei care aleg să rămană aca-
să. Ei sunt conștienți că resursele financiare limitate 
afectează specificul arhitecturii și modifică unicitatea 
satelor. Participanții au considerat că educația și eve-
nimentele sunt importante pentru a genera dezvolta-
re de lungă durată și vor acționa pentru a schimba în 
bine comunitatea lor.  

Viscri
În Viscri ne-am întâlnit cu reprezentanți ai Parlamen-
tului Informal care au identificat nevoia de a avea im-
plicare din partea întregii comunități pentru a asigura 
un mediu curat prin colectare selectivă. De asemenea 
au ridicat provocarea unei organizări strategice pen-
tru identificarea serviciilor turistice și deja au în minte 
realizarea unei hărți a satului care să cuprindă antre-
prenorii, spații de cazare și alte obiective interesante. 
Am înțeles că există pretutindeni o nevoie imensă de 
informare, de organizare civică și de sprijin din partea 
autorităților locale. În același timp este îmbucurător 
spiritul proactiv și disponibilitatea oamenilor pentru a 
lucra în mod echitabil astfel încât procesul de luare a 
deciziilor să contribuie activ la creșterea calității vieții 
lor.
Vom continua aceste întâlniri care vor evolua în selec-
ția a 150 de ambasadori locali care vor urma o serie de 
sesiuni informative ghidate de Mihai Eminescu Trust.  
În urma acestui proces ei vor asigura un sistem de 
bună guvernanță locală pentru o dezvoltare pe termen 
lung demnă de comunități active și implicate.

WWF România
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Școală Inteligentă din Valchid, Comuna 
Hoghilag, prima inițiativă de acest fel 

dintr-o comunitate defavorizată din România

Începând cu primăvara acestui an, în satul Valchid, 
Comuna Hoghilag (Județul Sibiu), funcționează o 
Școală Inteligentă. 

Proiectul a luat naștere în urma unei colaborări de 
peste doi ani dintre autoritățile locale din Hoghilag cu 
Primăria Comunei Ciugud (Județul Alba), unde funcți-
onează o școală inteligentă de câțiva ani. Astfel, scoală 
din Valchid este a doua inițiativă de acest fel din me-
diul rural din România, dar prima dintr-o comunitate 
rurală defavorizată.
Conform Primarului Nicolae Lazăr, investiția de apro-
ximativ 800.000 de Euro a fost realizată prin corobo-
rarea fondurilor provenind din Programul Național de 
Dezvoltare Locală, fonduri europene, fonduri proveni-
te de la Romgaz, dar și de la bugetul local.
La nivel de infrastructură, clădirea și dotările vin în 
sprijinul elevilor și al profesorilor, conturând un cadru 
potrivit pentru creativitate, inovație și învățare apli-
cată. La Valchid, sălile de clasă sunt echipate cu table inte-

ligente, fiecare elev și fiecare profesor având propriul 
său laptop; controlul sistemelor de iluminat, tempera-
tura și sonorizare se face prin sisteme digitalizate de 
ultimă generație.
Dincolo de aspectele logistice, o școală inteligentă cre-
ează cadrul potrivit pentru învățare, stimulând impli-
carea elevilor în activități extra-școlare, cu potențial 
ridicat de abordare și soluționare a problemelor comu-
nității. În curtea școlii inteligente din Valchid, elevii 
au plantat pomi fructiferi, urmând să fie angrenați în 
perioada următoare în activități de grădinărit în aer 
liber.
Ideea acestui proiect a plecat de la premisa că “educa-
ția este singura modalitate ca aceste comunități vulne-
rabile să își poată depăși condiția.”, ne spune Nicolae 
Lazăr.
Conceptul de “sate inteligente” se referă la comuni-
tăți rurale care folosesc soluții inovative și sustenabi-
le pentru dezvoltarea locală, pornind de la resurse și 
oportunități locale.
O comunitate rurala “inteligentă” este bazata pe fur-
nizarea serviciilor bazate pe digitalizare și inovație. 
Mai mult decât atât, folosind instrumente sustenabile 
și digitalizate, astfel de comunități propun o abordare 
inovativă și integrată de rezolvare a nevoilor locale. 
Prin activități și proiecte comunitare inovative în do-
meniul serviciilor sociale, a educației, sănătății, ener-
giei regenerabile etc, satele inteligente creează premi-
sele dezvoltării locale pe termen mediu și lung. 

GAL Podișul Mediașului
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Conservarea pajiștilor permanente 
din Angofa și ViscriLa sfârșitul anului 

2020, ADEPT a de-
marat un proiect 

LIFE al UE, TransilvaCo-
operation. Proiectul ara-
tă cum managementul 
participativ, bazat pe 
planuri elaborate cu 
sprijinul comunităților 
locale, adaptate la con-
dițiile locale, poate pro-
teja pajiștile și peisajele 
prețioase din situl Natu-
ra 2000 Sighișoara -Târ-
nava Mare și poate creș-
te prosperitatea locală.

Această abordare asoci-
ativă se bazează pe un 
model olandez, în cadrul 
căruia fermierii dintr-o 
zonă se grupează, de-
cid asupra obiectivelor 
de conservare a biodi-
versității adaptate zo-
nei și metodelor lor de 
cultivare și își elaborea-
ză propriile scheme de 
agromediu. Acestea sunt 
apoi verificate de către 
funcționarii din ministe-
rele relevante și, dacă 
sunt aprobate, sunt plă-
tite din fonduri de stat. 

Considerăm că acest 
model este potrivit şi 
pentru România, și toc-
mai de aceea ne-am 
propus să testăm func-
ționalitatea lui. ADEPT 
lucrează cu comunități-
le din Angofa și Viscri, 
ca zone pilot. Vom arăta 
modul în care coopera-
rea dintre fermieri, pe 
plan local, stabilirea de 
obiective comune şi de-
rularea unor activităţi 
pot duce la creşterea 
eficienței schemelor de 
agromediu, precum și la 
o mai bună conservare a 
elementelor de peisaj şi 
la menținerea sau îmbu-
nătățirea stării de con-
servare a habitatelor pe 
cale de dispariție, în spe-
cial a pajiștilor cu flori 
sălbatice. De asemenea, 
modelul va genera veni-
turi suplimentare care 
vor acționa ca un stimu-
lent pentru continuarea 
practicilor agricole tra-
diționale.

Rezultate până în prezent:

    Formularea și punerea în aplicare a metodologiei de cercetare pe teren și de 
monitorizare a vegetației. 

    Cartografierea habitatelor din Angofa și Viscri, crearea unei baze de date și 
interpretarea informațiilor colectate.

    Adaptarea Soilmentor, o aplicație mobilă pentru fermieri care oferă infor-
mații despre practicile agricole durabile, inclusiv despre calitatea solului și 
biodiversitate. 

    O broșură cu specii de plante potrivite pentru indicarea stării habitatelor.

    Studiul și selectarea instrumentelor de evaluare a exploatațiilor agricole, 
inclusiv a unui plăcuț-metru, cu ajutorul căruia putem determina masa plan-
telor din câmp.

    Întâlniri cu fermierii vecini și cu alți fermieri și părți interesate din zonă.

    Implementarea măsurilor de gestionare în cele 2 zone de proiect: defrișare, 
cosire, grăpare etc. și refacerea a 17 ha de fâneață și 22,5 ha de pășune. 

    Subvenții pentru echipamente și infrastructură la scară mică, cum ar fi foraje 
pentru puncte de apă suplimentare și echipamente de gestionare a vitelor.

    Fotografii și crearea de videoclipuri, inclusiv interviuri cu specialiștii în mo-
nitorizare, echipa de proiect și fermierii interesați.

    Vizite pe teren pentru colectarea a aproximativ 100 de probe de sol de pe 20 
de parcele, 10 în zona Viscri și 10 în zona Angofa, pentru a determina nivelu-
rile de bază ale carbonului din sol pentru fiecare parcelă.

    Studiu socio-economic realizat în cele două văi, Angofa și Viscri, pentru a 
crea o bază de referință, astfel încât să putem măsura beneficiile economice 
și sociale la sfârșitul proiectului.

    Achiziționarea unui container frigorific pentru carne și produse lactate.

Această abordare bazată pe 
cooperare le va oferi fermi-
erilor o putere de decizie 
mai mare în conceperea 
schemelor de agromediu, 
le creşte interesul de a se 
implica, sporind şi benefi-
ciile reale ale schemelor de 
mediu în termeni de biodi-
versitate și venituri locale. 
SPERĂM că acest scenariu 
benefic tuturor va fi intere-
sant şi convingător pentru 
factorii de decizie politică 
din România în viitor.

Proiectul LIFE TransilvaCooperation, LIFE19 NAT/RO/00060, 
implementat de către Fundaţia ADEPT Transilvania, este finanţat 
prin Programul LIFE al Uniunii Europene. Conținutul acestei 
publicații este responsabilitatea exclusivă a Fundaţiei ADEPT și 
nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene. 
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S-a lansat aplicația mobilă care te ajută să 
descoperi tărâmul fascinant al bisericilor 

fortificate din Transilvania

Experience Fortified Churches / Descoperă Bisericile 
Fortificate / Kirchenburgen Entdecken, aplicația ofi-
cială a Fundației Biserici Fortificate, este un instru-

ment interactiv pentru a descoperi și experimenta bogatul 
patrimoniu cultural al bisericilor fortificate din Transilva-
nia. Aplicația este disponibilă gratuit pentru Android şi 
iOS, iar conținutul poate fi accesat în trei limbi: română, 
engleză și germană. Lansarea a avut loc la Târgul de Eco-
turism, eveniment organizat în cadrul Programului „Anii 
Drumeției” de către Consiliul Județean Sibiu în colaborare 
cu Asociația Județeană de Turism Sibiu. 

Realizarea unei aplicații de mobil vine ca o urmare firească 
a interesului tot mai mare pentru turismul de patrimoniu, 
regiunea Transilvaniei devenind în ultimii ani o destinație 
de călătorie populară pentru turiștii străini și autohtoni. 
Printre principalele atracții ale acestei regiuni se numără 
cele peste 160 de biserici fortificate, un patrimoniu cultu-
ral european unic, datorită diversității și densității obiec-
telor de arhitectură, care în marea lor majoritate și-au 
păstrat nealterată forma lor medievală. Edificate de către 
sași în secolele XII - XIV și XVIII în Transilvania, bisericile 
fortificate reprezintă un simbol al multiculturalității speci-
fice acestei regiuni. 

„Ne-am dorit ca prin această aplicație să promovăm bi-
sericile fortificate din Transilvania, facilitând accesul la 
informațiile de interes, precum actualizarea în timp real a 
datelor de contact, programul de vizitare sau modalitatea 
de acces. Platforma este colaborativă, aspect care contri-
buie la actualizarea permanentă a conținutului, fiind de-
dicată deopotrivă comunității și vizitatorilor. În acest sens 
lansăm pe aceasta cale o invitație deschisă comunităților 
interesate să ni se alăture în acest demers.” a declarat 
Ramona Laczko David, manager cultural al Fundației Bi-
serici Fortificate. 

Poți afla acum mai multe despre cele mai frumoase și bine 
conservate biserici fortificate cu ajutorul aplicației Expe-
rience Fortified Churches (Descoperă Bisericile Fortifica-
te). Pe lângă informațiile despre biserici, aplicația include 
și recomandări cu locuri de cazare sau restaurante aflate 
în proximitatea acestora. O altă funcționalitate utilă este 
modulul de căutare „În apropierea mea”, care permite lo-
calizarea pe hartă a principalelor puncte de atracție aflate 
lângă o anumită biserică fortificată. 

Modulul de știri integrat va informa cu privire la princi-
palele știri și noutăți: fie că este vorba despre restaurarea 
unei biserici sau inaugurarea unui nou spațiu de cazare 
inedit, utilizatorii vor putea afla în permanență detalii ur-
mărind secțiunile „Inspiră-mă” și „Focus” din aplicație. 

Aplicația Experience Fortified Churches a fost dezvoltată 
împreună cu Eventya, unul dintre cei mai importanți dez-
voltatori de aplicații mobile din România.

Persoană de contact: 

Ramona Laczko David, 
Referent Cultural

rld@kirchenburgen.org 
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Primăvara e aici.  
Cum ne pregătim pentru un nou sezon turistic?

Cum avem o rețea de 
peste 500 de km de 
trasee, ne-am pus pe 

treaba încă de la începutul 
anului, atunci când vremea 
a permis acest lucru. Cu 
o mână de voluntari mun-
citori și donatori inimoși, 
ca în fiecare an, traseele 
sunt parcurse pentru a le  
igieniza și pentru a verifica 
starea marcajelor turistice, 
a panourilor de informare 
și a săgeților direcționale. 
Deseori, peste iarnă, aceste 
elemente pot fi distruse de 
condițiile meteo, însă, de 
cele mai multe distrugerea 
lor survine în urma vanda-
lizării făcute de oameni. 
Marele risc pe traseele de-
teriorate este că turiștii se 
pot accidenta sau chiar se 
pot pierde. Pentru a evita 
aceste riscuri, mare parte 
din aceste trasee au fost 
deja recunoscute atât de Di-
recții Silvice, cât și de auto-
rități publice locale. În plus, 
încurajăm turiștii să ne in-
formeze în mod constant în 
legătură cu orice probleme 
apărute pe trasee, pentru a 
le putea remedia în cel mai 
scurt timp posibil. 

Vom începe în ediția de față 
o serie de articole în care 
vrem să vă povestim ce în-
seamnă munca la un traseu 
turistic - de la idee la prac-
tică.

Astfel, SPERĂM ca suste-
nabilitatea traseelor să se 
îmbunătățească, ele fiind ca 
o coloană vertebrală pen-
tru dezvoltarea zonei, prin 
faptul că oferă legături noi 
între obiectivele turistice și 
serviciile disponibile, dar și 
crează loc pentru noi servi-
cii și produse turistice sau 
legate de turism (agricul-
tură, creșterea animalelor, 

educație, alte servicii). 

O altă parte importantă în 
munca de pregătire a unei 
destinații pentru sezonul tu-
ristic este igienizarea trase-
elor. Strângerea gunoaielor 
lăsate în urmă de cei care 
nu pun preț pe ce lasă în 
urmă este crucială pentru 
a se asigura că prima im-
presie a turiștilor este una 
bună. Deși este concluzia 
cea mai ușor de tras, gu-
noaiele de pe trasee și de la 
marginea lor nu sunt lăsate 
în urmă de turiștii care le 
folosesc pe bicicletă sau pe 
jos, ci de o parte dintre lo-
calnici. 

În ultimii doi ani, ne-am bu-
curat de implicarea unor 
autorități locale în această 
activitate. La Saschiz, la 
Laslea și la Biertan, repre-
zentanți ai primăriei și ai 
Consiliului Local nu doar au 
susținut eforturile de igieni-
zare, ci au pus mâna și au 
muncit cot la cot cu volun-
tarii la strânsul deșeurilor 
și îndepărtarea vegetației 
care bloca traseele. Exem-
plul lor e demn de toată 
lauda și ne dorim ca el să 
inspire și să fie preluat mai 
departe și de alte comune.

Să nu uităm că felul în care 
ne păstrăm / tratăm satul 
sau propria casa este cartea 
noastră de vizită. Spune mai 
mult decât 1000 de cuvinte 
meșteșugite. Să ne păstrăm 
satul curat și traseele care 
îl traversează - comunitatea 
are mereu de câștigat din 
experiențe reușite ale turiș-
tilor.

Colinele Transilvaniei

Vremea se încălzește, vacanțele se 
apropie și pentru ca experiențele 
din Colinele Transilvaniei să fie 

plăcute, traseele turistice au 
nevoie de întreținere. 
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Dicționar civic

Energie verde 
Factura la curent nu aduce zâmbetul pe buze ni-
mănui, și mai puțin planetei! Consumul naţional de 
energie electrică a fost cu 4,7% mai mare în 2021 
decât în 2020. În România energia, în mare măsură, 
provine din resurse neregenerable precum petrol sau 
cărbune. La nivel global, sectorul energetic are un 
impact imens asupra mediului. Energia regenerabi-
lă, sau verde, provenită din surse precum: soare, apă 
sau vânt este o soluție viabilă pentru reducerea am-
prentei de carbon lăsată în atmosferă, și are costuri 
reduse pe termen lung. Chiar și tu poți ajuta plane-
ta și salva bănuți alegând furnizorul de energie care 
utilizează resurse regenerabile sau instalând panouri 
solare și schimbând becurile cu halogen cu cele LED.

Comunitate incluzivă
Oportunitatea de a trăi și de a avea un rol ca membru 
al comunității, fiind în același timp apreciat pentru 
abilitățile și unicitatea ta - indiferent de clasă, gen, 
vârstă, dizabilitate sau naționalitate -  este dreptul 
oricărui om. Comunitatea incluzivă ajută persoanele 
cu dizabilități intelectuale și de dezvoltare să fie in-
cluse în comunitățile lor, la locul de muncă, acasă și 
în timpul liber. 
Societatea este îmbunătățită de diversitatea oameni-
lor. Toți cei care provin din medii diverse, au abili-
tăți și interese diferite aduc perspective și oportuni-
tăți noi. O comunitate incluzivă permite participarea 
membrilor săi în dezvoltare și oferă beneficiile comu-
nității în egală măsură tuturor. 

Punct gastronomic local 
Cultura gastronomică este un element important al 
identității oricărei societăți. Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimente-
lor (ANSVSA) a demarat un proiect care are ca scop 
dezvoltarea rurală prin valorificarea produselor și 
tradițiilor gastronomice românești. Gospodarii care 

Serie explicativă care să inspire membrii comunității pentru a clădi un trai mai bun, împreună


 A

nd
re

i S
hu

m
sk

iy
 - 

W
W

F


 D

an
 D

in
u


 p

ry
zm

at
 - 

W
W

F

servesc produsele autohtone, proaspete și preparate 
în mod tradițional pot oferi turiștilor de pretutindeni 
o experiență unică, specifică zonei lor și vor ajuta ast-
fel întreaga comunitate să prospere. 
Află care sunt atributele unui Punct Gastronomic Lo-
cal și cum îl poți înființa aici:
www.anvsa.ro

Sau contactează Direcţiile Sanitar-Veterinare şi pen-
tru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) judeţene pentru 
informații suplimentare:
Mureș: Târgu Mureș, Str. Podeni Nr. 10 
Telefon: 0265-314975 / Orar: L-V: 8:00-16:00
Brașov: Brasov, Str. Feldioarei Nr. 20A 
Telefon: 0268-440257 / Orar: L-V: 8:00-16:00
Sibiu: Str. Calea Șurii Mari, nr. 21 
Telefon:  0269-223069/ Orar: L – Joi: 8.30 – 17.00, V: 
8.30 – 14.30

Sit UNESCO 
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință 
și Cultură (UNESCO) a propus un plan de protejare 
a bunurilor culturale și naturale din lume, prin Con-
venția privind Protecția Patrimoniului Mondial Cultu-
ral și Natural, aprobată în 1972. Lista actuală (2021) 
a siturilor din Patrimoniul Mondial include 1154 de 
locuri valoroase, iar începând cu anul 2022, în Româ-
nia există nouă situri ale Patrimoniului Mondial, din-
tre care șapte sunt situri culturale și două sunt situri 
naturale. În Colinele Transilvaniei sunt 4 monumente 
care fac parte din patrmoniul UNESCO și se află în 
satele: Saschiz, Biertan, Viscri, Valea Viilor, la care se 
adaugă cetatea medievală Sighişoara. 



Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program 
finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a 

Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021;

Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org

Pentru mai multe informații accesați
www.colinele-transilvaniei.ro/pact2020

Dezvoltarea destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei este finanțată prin intermediul programului „Green Entrepreneurship – Dezvoltarea Destinațiilor de 
Ecoturism din România”, un program comun al Romanian-American Foundation și Fundația pentru Parteneriat, susținut de Asociația de Ecoturism din România.

Publicația este concepută și editată de Unitatea de management a viitoarei destinaţii pentru ecoturism Colinele Transilvaniei, o iniţiativă a: 
Asociaţia Mioritics, Asociaţia Judeţeane de Turism Sibiu, WWF Romania, Fundaţia ADEPT Transilvania, Fundaţia Mihai Eminescu Trust (MET), GAL Dealurile Târnavelor, 

GAL Microregiunea Hârtibaciu, GAL Podişul Mediaşului, GAL Asociaţia Transilvană Braşov Nord, Fundația Biserici Forticiate și Asociaţia Monumentum

  Colinele Transilvaniei   colineletransilvaniei@gmail.com

Editat și tipărit de:

Proiect 
derulat de: Susținut de:

Grupul de Facebook realizat anul trecut pen-
tru oamenii activi din Colinele Transilvaniei 
crește frumos și așteaptă mereu noi membri! 

Fie că vrei să afli despre oportunități pentru 
dezvoltare economică, evenimente sociale 
și culturale, tradiții sau programe educative 
sau să împărtășești chiar tu astfel de infor-
mații pentru a-ți ajuta vecinii de aproape sau 
departe, acest spațiu virtual este locul potri-
vit pentru tine. 

Te invităm să te alături celor care deja ne in-
spiră cu exemple frumoase din comunitatea 

lor și să învățăm unii de la ceilalți cum pu-
tem construi o comunitate unită, care rezistă 
în timp și răspunde nevoilor tuturor. Intră în 
grup, scanează codul sau caută pe Facebook 
grupul denumit: Parteneri pentru Coline.

Grupul face parte din proiectul PACT2020, 
implementat de Asociația WWF România, în 
parteneriat cu Asociația Mioritics și Fundația 
Mihai Eminescu Trust, prin care sprijinim co-
munitățile cu ajutorul unor cunoștințe și abi-
lități noi, să se implice în luarea deciziilor le-
gate de satul/comuna lor, în vederea creșterii 
bunăstării lor și a naturii care ne înconjoară.

Nu ești deja în grupul 
Parteneri pentru Coline?! 
#haide acum! 


  S

or
in

 O
ni

șo
r


