
                    

  

 

 

 

 

Proiect “Dezvoltarea capacitatii de interventie asupra efectelor produse de 

schimbarile climatice in doua zone-pilot, comunele Sinca Noua si Sercaia  

(judetul Brasov)”. 
 

 

Informare privind activitatile derulate in perioada iulie – august 2010. 

 
In perioada iunie-august 2010, Asociatia Renaturopa in parteneriat cu Primariile comunelor Sinca 

Noua si Sercaia au realizat activitati de de management activ pentru eliminarea (limitarea extinderii) 

speciilor de plante invazive din fânetele abandonate. 

 

In vederea obtinerii unui impact cat mai mare al acestei activitati, atat din punct de vedere 

social cat si al mediului, in data de 05.08.2010, in localitatea Sinca Noua un numar mare de 

persoane, voluntari si asistati social din comuna Sinca Noua au participat la cositul fanetelor 

abandonate si la curatarea acestora de tufarisurile invadante. 

 
Principalele masuri, propuse in cadrul proiectului, sunt de tipul cositului (de doua-trei ori pe an, 

inainte de fructificatie pentru plantele invazive anuale sau bianuale) sau dezradacinarii (preponderent 

pentru cele perene). De mentionat este faptul ca se utilizeaza in exclusivitate mijloace ecologice, fara 

utilizarea ierbicidelor.  

Aceste actiuni vor fi realizate de persoanele asistate social aflate in evidenta primariilor, voluntari si 

membrii ai Asociatiei Renaturopa. 

 

Prin realizarea acestei activitati vor fi atinse mai multe categorii de probleme: 

A. Ecologice: cresterea/mentinerea valorii conservative a fânetelor prin favorizarea dezvoltarii 

speciilor rare, care ar fi fost altfel complet elimnate de invadatorii vegetali. 

B. Economice: cresterea si mentinerea valorii economice (furajere) a fânetelor, ca sursa de venit 

pentru proprietarii de terenuri din comunitatile locale 

C. Sociale: imbunatatirea conlucrarii intre membrii echipei de implementare a proiectului in vedere 

luarii unor decizii vizând eliminarea acestui pericol (intarirea capacitatii de decizie in probleme legate de 

mediu); cresterea coeziunii sociale in urma implicarii tuturor grupurilor sociale si etnice, (români, rromi, 

maghiari) reprezentate prin membrii echipei de implementare a proiectului, in procesul de luare a 

deciziilor de management; cresterea coeziunii sociale in urma implicarii tuturor grupurilor sociale si 

etnice (români, rromi, maghiari) la actiunile de inlaturare a speciilor invazive din teren.  

 

Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra mediului, reducerii saraciei si a 

cresterii capacitatii locale de participare la luarea deciziilor.  
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