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Istoricul proiectului 
• 2008 : WWF împreună cu ADEPT 

şi MET au creat platforma 

(parteneriat activ între factorii 

interesaţi din zona) PH+ în cadrul 

unui proiect implementat de 

WWF în zonă şi finanţat de 

Ambasada Olandei.  

• Depus în Ianuarie 2010 – Runda III 

de finanţare Axa 4.  

• Contract de finanţare semnat în 

februarie 2011 
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Podişul Hârtibaciului-

Târnava Mare-Olt 

 • 267.000 ha 

• 44 de localităţi 

• 90.000 de locuitori 

• Trei judeţe: Braşov, Sibiu, Mureş 

• 7 arii protejate - situri Natura 

2000 

Bogăţie naturală şi 

culturală unică  

în Europa 
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Harta zonei 
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Arii protejate: 
• SCI Sighişoara Târnava Mare; 

• SCI Pădurea de stejar şi gorun 

de la Dosul Fanaţului; 

• SCI Pădurea de stejar şi gorun 

de pe Dealu Purcăreţul; 

• Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu;  

• SPA Podisul Hârtibaciului 

• Rezervaţia Naturală “Stejarii 

seculari de la Breite Municipiul 

Sighişoara” (arie protejată de 

interes naţional). 

- Plus doua noi SCI-uri: Hârtibaciu 

Sud-Est şi Hârtibaciu Sud-Vest 
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Provocările proiectului 
• cea mai mare zonă Natura 2000 din România 

integral pe o suprafaţă care nu a fost arie 

naturală protejată până acum, al doilea SPA ca 

suprafaţă din România (după Delta Dunării): 

267.000 ha 

- biodiversitatea remarcabilă,  

- diversitatea culturală,  

- interese economice în zonă,  

- lipsa contactului anterior al comunităţilor 

locale cu cerinţele unei arii naturale protejate,  

- cele mai complexe cazuri de situri Natura 2000 

din ţară.  
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Obiective Generale: 
- Realizarea unui model de management pentru siturile Natura 2000, care să 

poată fi replicat la nivel naţional, în ideea creşterii eficienţei în 
administrarea ariilor protejate. 

 

- Până în 2020, protejarea speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi 
naţional prin implicarea comunităţilor locale în administrarea ariilor 
protejate SPA şi SCI-urilor din zona, şi încurajarea utilizării durabile a 
resurselor naturale ca bază de dezvoltare pentru comunităţile locale. 
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Obiective specifice  

 

•   Inventarierea speciilor şi 

habitatelor de interes comunitar şi 

realizarea bazei de date pentru 

fundamentarea managementului 

SPA şi SCI-urilor.  

•   Realizarea planului de 

management integrat pentru SPA şi 

SCI-uri incluse în proiect 
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Obiective specifice 
 

• Sprijinirea autorităţilor locale, a proprietarilor / administratorilor de 

terenuri să implementeze măsurile de management pentru 

menţinerea stării de conservare a habitatelor şi speciilor.  

• Realizarea unui minim de infrastructură pentru uz public orientată 

spre protecţia şi gestionarea siturilor Natura 2000 din zona 

Hârtibaciu-Târnava Mare 

• Informarea şi conştientizarea comunităţilor locale pentru creşterea 

implicării acestora în managementul siturilor Natura 2000 şi 

promovarea zonei   

• Creşterea capacităţii de coordonare şi de management al siturilor 

Natura 2000 incluse în proiect 
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Cum comunicăm ?  

• Sondaj de opinie nivel informare Natura2000, 

www.natura2000transilvania.ro 

• Întâlniri cu factorii interesati 

• Seminarii de instruire profesori 

• Materiale informative 

• Materiale didactice 

• Concursuri scolare, tabere  

 

http://www.natura2000transilvania.ro/
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      Activitati educative 
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Publicitate şi informare  

 

 

• Plan de comunicare elaborat 

• Apariţii TV, ziare 

• www.natura2000transilvania.ro 

• GAZETA NATURA 2000 – 8 ediţii 

• Prima agenda Natura 2000 

• Afişe specii 

• Fluturaşi  

• Ghid educativ pt. profesori 

 

 

 

 



In parteneriat cu Proiect implementat de 

- Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –  

 



In parteneriat cu Proiect implementat de 

- Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –  

 

Vă mulţumesc! 

 

www.natura2000transilvania.ro 
 

 

 

Mihaela Nechifor,  Tel. 0730.098.101,  

E-mail: mnechifor@wwfdcp.ro 

 

http://www.natura2000transilvania.ro/

