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„Proiect integrat privind elaborarea planurilor de management  

pentru 3 arii protejate din regiunea 7 Centru” 

 
Asociaţia Biounivers derulează, în perioada 1 martie 2012 – 31 august 2014, proiectul 

denumit „Proiect integrat privind elaborarea planurilor de management pentru 3 arii protejate din 

regiunea 7 Centru”. Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POS 

Mediu, Axa Prioritară 4, are un buget total de 2.445.836 lei şi este implementat în Regiunea 7 

Centru, în judeţele Alba, Hunedoara şi Sibiu în ariile protejate ROSCI Pădurea de stejar pufos de la 

Mirăslău, ROSCI Muntele Vulcan şi ROSCI Pădurea de stejar pufos de la Petiş. 

Scopul Proiectului este crearea unor premize care să permită un management eficient al 

rețelei Natura 2000, respectiv pentru cele 3 arii protejate din Regiunea 7 Centru, mai sus 

menţionate. În acest context, în cadrul activităţilor derulate până acum în cadrul proiectului, mai 

exact în cursul lunii aprilie s-a desfăşurat un sondaj de opinie pentru măsurarea gradului de 

informare a grupului ţintă în raport cu informaţiile despre ariile protejate în rândul localnicilor din 

comunele limitrofe acestora. În urma aplicării celor 250 de chestionare publicului ţintă, datele 

statistice obţinute indică faptul că: 

- se constată un nivel de cunoaştere mulţumitor în Mirăslău (80%) şi foarte scăzut în restul 

comunelor (19% în Şeica Mare şi 45% în Buceş şi Ciuruleasa); 

- se constată un nivel de informare mulţumitor referitor la acţiunile permise şi nepermise în 

ariile protejate (70%); 

- se constată nevoia de conformitate socială în privinţa protecţiei mediului şi tendinţa de 

generalizare; 

- se constată că populaţia nu percepe beneficiile la nivel personal ale prezenţei ariilor 

protejate; 

- se constată dorinţa de implicare în procesul de management al ariilor protejate în comuna 

Mirăslău şi reticenţa în celelalte comune. 

De asemenea, în vederea elaborării Planurilor de Management se efectuează studii ştiinţifice 

în fiecărei arii protejate în parte, care au ca şi obiect de studiu habitatele şi speciile de interes 

comunitar și național. Sunt studiate 8 tipuri de habitate și 36 de specii ţintă. Cele 36 de specii fac 

parte din următoarele categorii: floră, amfibieni şi reptile, nevertebrate, păsări, mamifere. Studiile 

vor constitui cadrul necesar implementării unor măsuri de management eficiente, pentru păstrarea 

și îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor. 
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