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Derularea acţiunilor în cadrul proiectului „Proiect integrat privind elaborarea 

planurilor de management pentru 3 arii protejate din regiunea 7 Centru” 

 

 În scopul atingerii obiectivelor propuse în cadrul proiectului „Proiect integrat privind 

elaborarea planurilor de management pentru 3 arii protejate din regiunea 7 Centru” 

implementat de către Asociaţia Biounivers, în perioada aprilie-mai 2012 au fost derulate 

următoarele activităţi: 

 identificarea limitelor, a proprietarilor de terenuri şi administratorilor fondurilor forestier şi 

cinegetic din zona ariilor protejate SCI Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău, SCI Pădurea de 

stejar pufos de la Petiş, mai exact stabilirea şi materializarea în teren a limitelor rezervaţiilor, 

precum şi identificarea proprietarilor de teren şi a administratorilor fondurilor forestier şi 

cinegetic din zona ariilor protejate 

 efectuarea primului sondaj de opinie privind nivelul de informare a grupului ţintă (populaţia 

locală din comunele unde sunt localizate ariile protejate) înainte de începerea proiectului. 

De asemenea se află în desfășurare studii ştiinţifice necesare elaborării Planurilor de 

Management - procesarea aerofotogramelor; realizarea modelului hărţilor geologice, 

pedologice şi staţionale a fiecărei arii protejate; inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de 

conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar.  

Proiectul „Proiect integrat privind elaborarea planurilor de management pentru 3 arii 

protejate din regiunea 7 Centru” este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare 

Regională prin POS Mediu, Axa Prioritară 4 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. 

Mai multe detalii: LUP Lucian - Manager de proiect, telefon: 0758248119 

 Asociaţia Biounivers, Alba Iulia, Str. Tulnicului, Nr. 7, Bl. C2A, ap.9, jud. Alba,  

Fax: 0358815630, e-mail: biounivers2012@gmail.com,  

  site: www.asociatiabiounivers.wordpress.com
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