
Alteta Sa Regala, Printul Charles al Marii Britanii a sosit in Romania astazi, 15 mai, 
pentru o vizita privata in Transilvania.

Primul popas al Domniei Sale a fost la Saschiz, judetul Mures, unde a vizitat un 
centru independent de colectare si procesare lapte construit recent de catre Fundatia 
ADEPT Transilvania. Aceste microunitati sunt foarte importante din punct de vedere 
economic pentru comunitatile rurale din Romania: laptele comercializat este de multe 
ori singura sursa de venit pentru familiile din zona.

Supravietuirea satelor traditionale din Romania este vitala din punct de vedere 
national si european, din mai multe considerente, intre care: furnizarea unui cadru 
economic sigur in perspectiva pericolului cresterii somajului si saraciei in zonele 
urbane. Spatiul rural reprezinta sursa de aprovizionare pentru produse alimentare de 
calitate. Totodata, micile comunitati rurale furnizeaza si alte ‚servicii pentru mediul 
inconjurator’, cum ar fi conservarea biodiversitatii, prevenirea incendiilor si 
inundatiilor, polenizarea, stocarea carbonului etc. Supravietuirea acestor sate si 
peisajul din jurul lor depinde de continuarea activitatilor de pasunat de catre bovine si 
cositul fanetelor. 

Alteta Sa Regala a declarat: ‘Am vizitat aceasta unitate de colectare si procesare 
pentru ca reprezinta o legatura esentiala intre natura, peisaj si comunitatea locala, 
asigurand prosperitatea economica prin protejarea biodiversitatii naturale. Felicit 
munca Fundatiei ADEPT si a finantatorului Innovation Norway in efortul lor de a 
construi aceste microunitati. Centrele de colectare a laptelui aduc un plus de venit in 
8 comune din zona Tarnava Mare. Sper ca modelul de fata sa fie replicat si in alte 
regiuni din Romania si sa ajute la supravietuirea comunitatilor si peisajelor bogate si 
valoroase din tara.’

Fundatia ADEPT Transilvania, de la infiintarea acesteia in anul 2004, promoveaza 
conservarea naturii si cresterea posibilitatilor de venit pentru fermierii din zona, prin 
accesarea fondurilor UE, dezvoltarea pietelor de desfacere pentru produsele locale, 
turismul rural etc. 

Pentru mai multe informatii, va rugam sa il contactati pe Cristi Gherghiceanu la 
cristi@fundatia-adept.org sau la 07482000888.
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