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Prezentarea succintă a proiectului 
 

Ariile protejate sunt principalele instrumente de conservare a biodiversității, iar suprafața zonelor 

care beneficiază de protecţie legală a crescut la nivel global (Boitani et al., 2007). Creşterea a fost 

stimulată de instrumente politice cheie cum ar fi obiectivele stabilite la Summit-ul pentru 

Biodiversitate de la Aichi Nagoya şi Directiva Habitate (Tittensor et al., 2014). După două decenii 

de implementare a Directivei Habitate, Europa a atins cea mai mare densitate de arii protejate din 

lume: 23814 situri tereste cu o suprafaţă totală de 860511 km2 (adică, 18.7% din suprafaţa sa 

terestră). România a desemnat 531 de situri Natura 2000 (383 SCI-uri, şi 148 SPA-uri), 

reprezentând 22,96% din suprafaţa totală a ţării (European Commission, 2013; Ioja et al., 2010). 

Deşi extinderea reţelei Natura 2000 este aproape completă (European Commission 2013), 

eficacitatea acestor situri este incertă, rămânând obstacole majore în acţiunile de implementare a 

Directivei Habitate. Cadrul de gestionare a siturilor Natura 2000 este detaliat în Articolul 6 din 

Directiva Habitate, dar nu este uniform în cadrul Uniunii Europene (European Union, 2000). 

Politicile de conservare sunt implementate de către administratorii/custozii ariilor protejate prin 

planurile de management (de ex: România), sau reglementate legislativ, prin măsuri administrative 

sau contractuale (de ex: Germania). În România siturile Natura 2000 sunt gestionate de organizaţii 

publice sau private, desemnate de Ministerul Mediului pe o perioadă de 10 ani. 

Co-managementul şi managementul adaptativ sunt considerate abordări recomandate pentru 

managementul siturilor Natura 2000 (Vokou et al., 2014). Aceste opţiuni de gestionare sunt o 

sarcină dificilă ce necesită o implicare activă şi adecvată a actorilor relevanţi (stakeholderii), iar 

analiza reţelelor sociale (ARS) are potenţialul de a rezolva aceste neajunsuri (Lubell et al., 2014; 

Sandström and Rova, 2010). ARS este un domeniu ştiinţific bine dezvoltat şi utilizează teoria 

reţelelor pentru analiza relaţiilor dintre actorii implicaţi (Newman, 2010; Hancean, 2014). În cazul 



proiectului de faţă, reţelele sociale pot fi definite ca relaţiile dintre stakeholderii implicaţi sau 

afectaţi de deciziile privind administrarea siturilor Natura 2000, incluzând organizaţii 

guvernamentale locale sau naţionale, ONG-uri, persoane fizice, companii etc. ARS contribuie la 

identificarea părţilor interesate şi la caracterizarea rolului acestora, furnizează cadrul necesar 

pentru identificarea celor mai bune opţiuni de gestionare a siturilor 

Natura 2000, şi contribuie la o mai bună planificare sistematică a conservării prin includerea 

datelor sociale şi ecologice. Una dintre principalele probleme în managementul ariilor protejate 

este cauzată de concetrarea puternică a acestuia asupra ecologiei sistemului, iar lacunele 

conceptuale, metodologice şi epistemiologice dintre ecologie şi ştiinţele sociale împiedică 

colaborarea interdisciplinară şi integrarea datelor sociale (Sandbrook et al., 2013). Aceste lacune 

conduc adesea în eforturi de conservare care nu sunt în concordanţă cu realităţile politice şi sociale 

(Young et al., 2013). 

Abordarea noastră este de a utiliza ARS pentru îmbunătăţirea managementului reţelei Natura 2000, 

contribuind astfel la integrarea metodologiilor ştiinţelor sociale în activităţile de planificare a 

conservării diversităţii biologice. 

Scopul proiectului este de a îmbunătăţi managementul siturilor Natura 2000 prin integrarea 

analizei reţelelor sociale în planificarea sistematică a conservării. Rezultatul proiectului va fi un 

cadru flexibil, dinamic al planificării spaţiale a conservării ariilor protejate, în care realităţile 

sociale complexe sunt integrate în activităţile de management. Obiectivele specifice ale proiectului 

sunt: (1) identificarea actorilor principali ai managementului siturilor 

Natural 2000 şi a rolului acestora; (2) analiza complexităţii activităţilor de management utilizând 

teoria reţelelor sociale; (3) analiza oportunităţilor de networking strategic şi a scenariilor de 

management în vederea întăririi legăturilor dintre manageri şi actorii locali, regionali şi naţionali; 



(4) dezvoltarea unui cadru de integrare a teoriei reţelelor sociale în planificarea sistematică a 

conservării; (5) training-ul experţior în planificarea sistematică a conservării şi informarea 

factorilor de decizie asupra utilităţii teoriei reţelelor sociale în planificare. 

În perioada 01.10.2015 ‐ 15.12.2016, în conformitate cu planul de implementare al proiectului s‐

au realizat activități aferente obiectivelor științifice: 

 O1 (Identificarea actorilor principali in managementul siturilor Natura 2000 şi a rolului 

acestora), 

 O2 (analiza complexităţii activităţilor de management utilizând teoria reţelelor sociale), 

 O3 (analiza oportunităţilor de networking strategic şi a scenariilor de management în 

vederea întăririi legăturilor dintre manageri şi actorii locali, regionali şi naţionali),  

 O4 (dezvoltarea unui cadru de integrare a teoriei reţelelor sociale în planificarea 

sistematică a conservării) și  

 O5 (training-ul experţior în planificarea sistematică a conservării şi informarea factorilor 

de decizie asupra utilităţii teoriei reţelelor sociale în planificare). De asemenea s-au realizat 

activități de management al proiectului (obiectiv 6). 

În perioada 01.10.2015 ‐ 01.12.2016, în conformitate cu planul de implementare a 

proiectului s‐au realizat următoarele activități, aferente Obiectivelor 1, 2, 3, 4 și 5: 

 Activitatea 1 - Actori si roluri in managementul Natura 2000: preidentificare din 

documente management, baza de date suport interviu, interviuri structurale, focus grup. 

 Activitatea 2 - Procesele din cadrul reţelelor sociale în siturile Natura 2000 în vederea 

întăririi legăturilor dintre manageri şi actorii locali, regionali şi naţionali;  

 Activitatea 3 - Utilizarea analizei reţelelor pentru îmbunătăţirea managementului siturilor 

Natura 2000 

 Activitatea 4 - Dezvoltarea unor instrumente inovatoare pentru integrarea ARS în 

planificarea sistematică a conservării în siturile Natura 2000 



 Activitatea 5 - Diseminarea rezultatelor la conferinţe naţionale şi internaţionale şi 

publicarea de articole ştiinţifice în reviste peer-reviewed 

 Activitatea 6 - Managementul proiectului şi stagii de pregătire pentru membri proiectului 

În cadrul acestor activități au fost implicați următorii membri ai echipei: Dr. Laurentiu Rozylowicz 

(director proiect), Dr. Viorel Dan Popescu, Dr. Cristiana Maria Ciocanea, Dr. Andreea Niță, drd. 

Steluța Manolache, drd. Iuliana Miu, technician Vasile Bagrinovschi. 

  



Raport științific perioada 01.10.2015 – 15.12.2015 
 
Obiectiv 1 - Identificarea actorilor principali in managementul siturilor Natura 2000 şi 

a rolului acestora 

Activitate - Actori si roluri in managementul Natura 2000: preidentificare din documente 

management, baza de date suport interviu, interviuri structurale, focus grup. 

Am demarat activitatea de analiză a sistemelor de management ale siturilor Natura 2000 Cursul-

Dunării Baziaș-Porțile de Fier și Lunca Siretului Inferior. În cadrul acestei activități am identificat 

actorii implicaţi în procesul de gestionare la nivel local, regional şi naţional şi rolul acestora în 

reţeaua socială de administrare. Informaţiile privind actorii de management (noduri în reţelele 

sociale) şi relaţiile dintre aceştia (legături în reţelele sociale) s-au colectat din a) analiza 

documentelor de management (de ex: norme legale, planuri de management, planuri de acţiune) şi 

b) interviuri cu angajaţii instituţiilor cheie prin chestionare semistructurate şi tehnica bulgărelui de 

zăpadă. Astfel prima a fost constituită prima versiune a bazei de date. Aceasta va fi completată în 

primele 3 luni ale anului 2016, versiunea finala urmând a fi utilizată pentru analiza rețelelor 

sociale. Cele trei situri Natura 2000 au fost selectate deoarece a) cartarea rețelelor este fezabilă la 

scară mică și b) Siturile selectate acoperă cele mai utilizate strategii de management aplicate la 

nivelul României. Cursul Dunării Baziaş-Porţile de Fier (SPA) - administrat de un organism 

public, se întinde pe suprafaţa a două judeţe şi a două regiuni de dezvoltare, în SV-ul României, 

Lunca Siretului Inferior - administrat de un ONG, acoperă 3 judeţe, situat în Estul României) şi 

zona umedă Gruia - Gârla Mare - administrată de un ONG, acoperă un judeţ, localizată în SV-ul 

României. Siturile selectate acoperă cele mai utilizate strategii de management aplicate la nivelul 

României. 

Rezultate produse: baza de date a administratorilor siturilor Natura 2000 pentru zonele analizate, 

actorii şi funcţiile implicate în administrarea reţelei Natura 2000 (versiune de lucru). 

Obiectiv 2 - Analiza complexităţii activităţilor de management utilizând teoria reţelelor 
 



Sociale 

 

Activitate - Actori si roluri in managementul Natura 2000: crearea matricelor SNA, cod rulare 

SNA. 
 
Activitatea din anul 2015 a urmărit înțelegerea modului de creare a matricelor SNA și a codurilor 

de rulare a analizelor complexe (Exponential Random Graph Models). Pentru a lucra în paralel cu 

activitatea de cartare a rețelelor din cele 3 situri Natura 2000, am ales să lucrăm cu rețele proxy 

cartate din documente strategice și baze de date. Astfel, am extras actorii și instituțiile din planurile 

de management a resurselor din bazinul Putna și beneficiarii proiectelor LIFE din Europa. Prima 

bază de date include 426 actori și 64 instituții, iar cea de-a două 1487 proiecte. Prima bază de date 

s-a utilizat pentru analize bipartite (actor – institutie), iar cea de-a două pentru analize unipartite 

(actor – actor). Cu aceste rețele s-au analizat structurile de bază ERGM (ex. activitate, centralizare) 

cu covariate diadice sau fără. Pentru analizele s-au folosit coduri din pachetul R statnet și pachetele 

Pnet (Pnet, BPnet, MPNet). 

Figura 1. Rețeaua bipartită în bazinul hidrografic Putna (punct = actor, pătrat = instituție) 
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Figura 2. Clustere în rețeaua bipartită a actorilor și institutiilor din bazinul râului Putna (metoda Girvan-

Newman) 

 

Ca activitate suplimentară am pregătit pentru trimitere spre publicare 2 articole care utilizează 

bazele de date de mai sus (titluri provizorii): 1) Guvernanța resurselor de apă la nivel de bazin 

hidrografic și 2) Rețele sociale implicate în accesarea de fonduri pentru conservare. 

Rezultate produse: coduri de rulare a analizelor rețelelor sociale optimizate pentru analize 

unipartite și biparite, articole draft: Guvernanța resurselor de apă la nivel de bazin, Rețele sociale 

implicate în accesarea de fonduri pentru conservare. 

 

Obiectiv 5 - Training-ul experților în planificarea sistematică a conservării şi informarea 

factorilor de decizie asupra utilităţii teoriei reţelelor sociale în planificare 
 
Activitate - Participare la conferințe științifice. 
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Utilizând o parte din datele obținute am participat la congresul anual al Muzeului de Științe ale 

Naturii “Grigore Antipa” (CZGA 2015;  www.czga.ro) cu prezentarea: Diversity, abundance, and 

occupancy of longicorn beetles in traditionally-managed Romanian forests, 

 

Bekka S. Brodie, Viorel D. Popescu, Laurențiu Rozylowicz, Melissa Fierke. Contribuția 

proiectului la acest articol a fost de a descrie rețeaua de administrare a pădurilor din Parcul Natural 

Porțile de Fier (arealul de lucru al proiectului). Astfel, vom încerca să conectăm diversitatea 

insectelor xilofage de sistemele de management forestier cu ajutorul teoriei rețelelor ecologice. 

 
Rezultate produse: participare 1 conferință științifică 

 

Obiectiv 6 - Managementul proiectului 
 
Activitate - Managementul proiectului. 
 
În perioada 1.10.2015 ‐ 15.12.2015 s‐au realizat activitățile de contractare (planificare bugetara, 

semnarea contractelor), activități de încadrare în muncă a membrilor echipei și de achiziționare a 

produselor/serviciilor prevăzute în proiect. Astfel, au fost angajate patru persoane persoane: 

Laurențiu Rozylowicz (director proiect) și Viorel Popescu (cercetător senior), Cristiana Ciocănea 

(cercetător postdoctorand), Vasile Bagrinovschi (tehnician), și s‐a demarat procedura de ocupare 

prin concurs a două posturi de cercetător doctorand. Posturile vacante au fost făcute publice pe 

pagina web a proiectului, a Universității din București, portalul jobs.edu.ro și portalul 

EURAXESS. Perioada de înscriere s-a terminat pe data de 28.11.2015 (vezi anexele atașate). 

Doctoranzii înscriși la concurs au acordul conducătorului de doctorat de a lucra în cadrul 

proiectului. Angajarea se va face cu data de 4.01.2016, după parcurgerea procedurilor de concurs. 

Au fost achiziționate cărțile necesare derulării proiectului și s‐au efectuat deplasări interne în 

vederea obținerii datelor privind rețeaua socială în cele trei situri Natura 2000 (vezi tabel). 

 

 

 

http://www.czga.ro/
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Prevăzut              Realizat 
 

O.1 Identificarea actorilor principali in managementul siturilor Natura 2000 şi a 
rolului acestora 

 Actori si roluri in managementul Natura 2000: Da Da 

 preidentificare din documente management, baza de   

 date suport interviu, interviuri structurale, focus grup   

O.2 Analiza complexităţii activităţilor de management utilizând teoria reţelelor sociale  
Actori si roluri in managementul Natura 2000: crearea Da Da 

matricelor SNA, cod rulare SNA    
Pregătirea pentru publicare a două articole științifice  

O.5 Training-ul experților în planificarea sistematică a conservării şi informarea 
factorilor de decizie asupra utilităţii teoriei reţelelor sociale în planificare  

 Participarea la conferințe științifice Nu Da 

O.6 Managementul proiectului   

 Activități de management Da Da 
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Raport științific perioada 16.12.2015 – 15.12.2016 
 

Obiectiv 1 - Identificarea actorilor principali in managementul siturilor Natura 2000 şi a rolului 

acestora 

Activitate - Actori și roluri în managementul Natura 2000: preidentificare din documente 

management, baza de date suport interviu, interviuri structurale, focus grup. 

În primele trei luni ale anului 2016 am finalizat activitatea de identificare a actorilor implicaţi 

în procesul de gestionare (a siturilor Natura 2000 Cursul-Dunării Baziaș-Porțile de Fier și 

Lunca Siretului Inferior) la nivel local, regional şi national, obținând și informații cu privire la 

rolul acestora în reţeaua socială de administrare. Datele obținute privind actorii de management 

(noduri în reţelele sociale) şi relaţiile dintre aceştia (legături în reţelele sociale) s-au colectat 

din a) analiza documentelor de management (de ex: norme legale, planuri de management, 

planuri de acţiune) şi b) interviuri cu angajaţii instituţiilor cheie prin chestionare 

semistructurate şi tehnica bulgărelui de zăpadă. Astfel, a fost versiunea finală a bazei de date, 

instrument utilizat ulterior pentru analiza rețelelor sociale. Premisele alegerii acestor situri 

Natura 2000 au fost următoarele: 

a) cartarea rețelelor este fezabilă la scară mică și  

b) siturile selectate acoperă cele mai utilizate strategii de management aplicate la nivelul 

României (și anume, Cursul Dunării Baziaş-Porţile de Fier (SPA) - administrat de un organism 

public, se întinde pe suprafaţa a două judeţe şi a două regiuni de dezvoltare, în SV-ul României, 

iar Lunca Siretului Inferior - administrat de un ONG, acoperă 3 judeţe, situat în Estul României 

Siturile selectate acoperă cele mai utilizate strategii de management aplicate la nivelul 

României. Zona umedă Gruia - Gârla Mare (administrată de un ONG, acoperă un judeţ, 

localizată în SV-ul României) nu a mai fost inclusă în studiu deoarece nu derulează activități 
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de mamngement de suficient timp. Analizele efectuate în cele două arii protejate oferă 

informațiile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor. 

Rezultate produse: baza de date a administratorilor siturilor Natura 2000 pentru zonele 

analizate, actorii şi funcţiile implicate în administrarea reţelei Natura 2000 (versiune finală). 

Obiectivul 2: analiza complexităţii activităţilor de management utilizând teoria reţelelor 

sociale;  

Activitate – Procesele din cadrul reţelelor sociale în siturile Natura 2000 

In cadrul acestei actiuni am utilizat baza de date dezvoltate in Activitatea 1. Astfel, pentru 

identificarea modelelor de administrare a siturilor Natura 2000 am analizat procesele reţelelor 

la nivel de sit prin utilizarea indicatorilor şi a algoritmilor adecvaţi studiului nostru, 

implementaţi în pachete open-source (de ex: statnet), sau îmbunătăţinându-i ţinând cont de 

anumiţi parametri specifici. Am creat matrici pentru analize unipartite şi bipartite, incluzând 

lista nodurilor, liste de legături, apartenenţa, şi variabile grupate (de ex: categoria instituţiei, 

gradul de implicare în procesul de management, etc.), şi am început rularea analizelor pentru 

indicatori ce definesc procesul reţelelor cum ar fi închiderea, centralitatea şi activitatea reţelei, 

precum: dimensiunea nodului, gradul de centralitate, vecinătatea, centralizarea, cluster, rupturi 

structurale, conectivitatea, diametrul reţelei, densitatea, lungimea legăturii, etc. (Figura 3 și 4). 

Aceşti indicatori au fost analizaţi prin utilizarea instrumentelor open-source ca UCINET, 

statnet, etc. 
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Figura 3. Rețeaua actorilor implicați în managementul ariei Lunca Siretului Inferior – 

reprezentare luând în considerare principalul actor 

 

 

Figura 4. Rețeaua actorilor implicați în managementul ariei Cursul-Dunării Baziaș-Porțile de Fier 

 – reprezentare luând în considerare principalul actor 
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În cadrul acestei activități a fost trimis spre publicare în revista EUROGEO, articolul Natura 

2000 in Romania – a decade of governance.  Această lucrare prezintă evoluția rețelei Natura 

2000 în România precum și evaluarea stării de conservare pentru habitate și specii (Figura 5 si 

6). Așa cum se poate observa în Figura 6, deși România a evoluat în mod satisfăcător în ceea 

ce privește includerea speciilor și habitatelor sub umbrela Natura 2000, există o întârziere 

semnificativă în adoptarea de acțiuni concrete în vederea îmbunătățirii stării de conservare a 

biodiversității. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Rețeaua Natura 2000 în România (date din ianuarie 2016) 



14 
 

 

Figura 6 - Starea de conservare pentru toate speciile și habitatele protejate în siturile Natura 2000 din 

România (FV = favorabilă, U1 = nefavorabilă - Bad, U2 = nefavorabilă - inadecvată, XX - Nu a fost 

evaluată)  

 

Rezultate produse: indicatori, graficul rețelelor şi procese implicate în managementul siturilor 

Natura 2000, (Cursul Dunării Baziaş-Porţile de Fier, Lunca Siretului Inferior). 

 

Obiectivul 3: analiza oportunităţilor de networking strategic şi a scenariilor de management în 

vederea întăririi legăturilor dintre manageri şi actorii locali, regionali şi naţionali;  

Activitatea 3 – Utilizarea analizei reţelelor pentru îmbunătăţirea managementului siturilor 

Natura 2000. 

Reţelele de informare şi colaborare sunt influenţate de diferenţele dintre membri reţelelor. 

Anumiţi membri ai reţelelor cum ar fi organismele guvernamentale centrale, informează şi 

controlează alţi membri ai reţelei, în timp ce ONG-urile locale colaborează proactiv cu toţi 

membri reţelei. În scopul de a suprinde rolul fiecărui membru cheie al reţelelor analizate (de 

ex: actori centrali, actori care completează golurile structural etc.) am demarat testarea mai 
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multe reţele prin adăugarea/eliminarea aleatorie a actorilor. Astfel, utilizând algoritmi nou 

creaţi am testat nu numai fluxul de informaţii şi colaborări (de ex: componenta procedurilor de 

autorizare, componenta activităţilor de conservare, componenta consultării publicului), dar şi 

modul în care reţeaua poate deveni mai eficientă sau se poate prăbuşi la nivel de componente 

sau întreg.  

Ca activitate suplimentară am publicat 1 articol care utilizează metodele menționale mai sus și 

care descrie rețele sociale implicate în accesarea de fonduri pentru conservare. Studiu 

analizează parteneriatele create în programul LIFE Nature, un instrument important pentru 

punerea în aplicare a Directivelor Păsări și Habitate la nivelul statelor membre ale Uniunii 

Europene. Pentru a ilustra modelele de cooperare transnaționale și naționale, echipa a urmărit 

relațiile stabilite în 1261 proiectele LIFE Nature finanțate în perioada 1996 și 2013. Lucrarea 

evidențiază actorii cheie din întreaga rețea Europeană, cele mai importante organizații în 

implementarea unor astfel de proiecte la nivel de țară (Figura 7), precum și condițiile care au 

dus la crearea de parteneriate, punând accent pe diferitele categorii de organizații (Figurile 8-

9). De asemenea, articolul prezintă o comparație a șase rețele de parteneriat – Marea Britanie 

și Olanda în calitate de reprezentanți pentru Europa de Vest, Grecia și Portugalia în calitate de 

reprezentanți pentru sudul Europei, România și Letonia în calitate de reprezentanți pentru 

Europa de Est (Figurile 6-8). Această abordare oferă informații despre caracteristicile rețelei, 

importanța relativă structurală a organizațiilor și contribuția fiecărui tip de organizație la 

structura rețelei. 

În ceea ce privește influența în cadrul rețelei LIFE Nature, Italia este de departe cea mai 

influentă țară, având cel mai mare număr de proiecte și legături cu alte state. În același timp, 

Olanda înregistrează cea mai mare importanță din perspectiva fluxului de informații. Așa cum 

era de așteptat, țările din Europa de Vest sunt mai “centrale” în rețea decât majoritatea țărilor 

din Europa de Est, adică au implementat mai multe proiecte transnaționale (Figura 7). Studiul 
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a reliefat câteva rezultate surprinzătoare din perspectiva cooperării transfrontaliere și totodată 

a structurii parteneriatelor naționale. Cu toate că proiectele LIFE ar trebui să fie de interes 

european, în majoritatea cazurilor (91% din proiecte), nu există colaborare transfrontalieră. În 

plus, rezultatele au arătat un număr mai mic decât era de așteptat a ONG-urilor implicate în 

proiecte LIFE în Europa de Vest și de Sud, comparativ cu Europa de Est. 

În cadrul studiilor de caz analizate, cu excepția României, jucătorii cheie sunt în același timp 

importanți și influenți. Rezultatele indică faptul că rețeaua din România este cea mai 

complicată. În rețeaua LIFE Nature din România se găsesc organizații importante în ceea ce 

privește medierea interacțiunii dintre parteneri (de exemplu, Societatea Ornitologică Română, 

Universitatea din București), concomitent cu organizații influente, care facilitează cooperarea 

transnațională (de exemplu, Asociația Milvus și MME / BirdLife Ungaria) (Figura 6 și 8). 

Astfel, analiza a arătat că parteneriatul Asociației Milvus cu organizațiile maghiare au 

influențat structura rețelei, rețeaua LIFE Nature din România fiind un caz de bune practici în 

materie de cooperare transnațională în conservarea aplicată. 

Articolul complet este disponibil gratuit online la adresa: 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0164503 

Nita A, Rozylowicz L, Manolache S, Ciocănea CM, Miu IV, Popescu VD (2016) 

Collaboration Networks in Applied Conservation Projects across Europe. PLoS ONE 

11(10):e0164503. doi:10.1371/journal.pone.0164503 
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Figure 7. Rețele de parteneriat la nivel de țară a proiectelor LIFE Nature 

 

Figura 8. Rețeaua de parteneri LIFE Nature pentru România și Letonia (mărimea nodurilor este 

influențată de gradul de centralitate al organizațiilor; cercuri: roșu-autoritate publică, albastru-ONG, 

verde-autoritate de administrare a ariilor protejate, violet-instituții de cercetare și educație, portocaliu-

întreprinderi, gri-proiect; gri închis-legătura către un beneficiar, gri-legătura către un partener, 

proiecte izolate sunt prezentate în partea stângă jos a rețelei) 
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Figura 9. Rețeaua de parteneri LIFE Nature pentru Marea Britanie, Olanda, Portugalia și Grecia 

(mărimea nodurilor este influențată de gradul de centralitate al organizațiilor; cercuri: roșu-autoritate 

publică, albastru-ONG, verde-autoritate de administrare a ariilor protejate, violet-instituții de cercetare 

și educație, portocaliu-întreprinderi, gri-proiect; gri închis-legătura către un beneficiar, gri-legătura 

către un partener, proiecte izolate sunt prezentate în partea stângă jos a rețelei) 
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Figura 10. Indicatori de centralitate: Betweenness vs. eigenvector pentru Marea Britanie, Olanda, 

Portugalia, Grecia, România și Letonia 

 

Rezultate produse: Modele de reţele eficiente de colaborare în cadrul ariilor protejate pentru 

diferiţi actori centrali, ierarhizarea actorilor în funcţie de influenţa pe care o au în procesele 

reţelelor sociale, modele de co-management în gestionarea ariilor protejate având ca actor 

principal comunităţile locale.  
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Obiectivul 4: dezvoltarea unui cadru de integrare a teoriei reţelelor sociale în planificarea 

sistematică a conservării; 

Activitatea – Dezvoltarea unor instrumente inovatoare pentru integrarea ARS în planificarea 

sistematică a conservării în siturile Natura 2000 

În anul 2016, am demarat procesul de încorporare a analizei reţelelor sociale în planificarea 

sistematică a conservării pentru a ajuta administratorii ariilor protejate să dezvolte măsuri 

viabile de conservare fără a genera conflicte sociale între organismele administrative şi 

comunităţile locale (de ex: prin furnizarea informaţiilor privind stakeholderii importanţi cu 

vizibilitate scăzută). În primele trei luni ale anului 2017, vom corela legăturile sociale generate 

din această analiză cu informaţiile spaţiale utilizate în planificarea sistematică a conservării 

utilizând algoritmi de prioritizare. De asemenea, vom rula un model de prioritizare pentru 

fiecare sit Natura 2000 ţinând cont de interacţiunile sociale în reţelele dezvoltate în cadrul 

studiului, dar şi un model de prioritizare fără a ţine cont de datele privind reţelele sociale, şi 

modele randomizate pentru comparaţii. În plus, vom realiza o pagină web pentru manageri, 

pentru prezentarea unui ghid detaliat, pas cu pas, gata de a fi folosit de administratorii siturilor 

Natura 2000. Pagina web va fi disponibilă în limba română şi engleză, iar conţinutul va fi 

dezbătut cu administratorii siturilor Natura 2000 stabilite ca studii de caz, cu scopul de a 

simplifica informaţiile. 

Rezultate produse: un cadru pentru integrarea reţelelor sociale în planificarea sistematică a 

conservării utilizând aplicaţiile Zonation şi RobOff. 

Obiectivul 5: training-ul experţior în planificarea sistematică a conservării şi informarea 

factorilor de decizie asupra utilităţii teoriei reţelelor sociale în planificare. 

Activitatea – Diseminarea rezultatelor la conferinţe naţionale şi internaţionale şi publicarea de 

articole ştiinţifice în reviste peer-reviewed.  

Echipa proiectului a comunicat rezultatele cercetarii la urmatoarele conferinte:  
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• Joint BES and CCI symposium, “Making a Difference in Conservation” -Cambridge, 

UK. 11.04.2016 – 13.04.2016. Poster Presentation: "Collaboration networks in LIFE Nature 

projects across Europe". Authors: Nita A., Rozylowicz L., Manolache L., Ciocanea C.M., 

Popescu V.D. 

• 22nd Annual International Sustainable Development Research Society Conference - 

Lisbon, Portugal. 13.07.2016 – 15.07.2016. Oral Presentation: “Management of protected areas 

in Romania – from governing to governance". Authors: Manolache S., Ciocanea C.M., Nita 

A., Popescu D.V, Matache M.L., Rozylowicz L.   

• Conference EUROGEO 2016 - Geographic Information: for a better world - Malaga, 

Spania. 29 – 30 September 2016. Oral presentation: “Implementation of Natura 2000 in 

Romania – 9 years of governance challenges". Authors:  Manolache S., Ciocanea C.M., 

Rozylowicz L., Nita A. 

• Visit to Global Mammal Assessment group in Rome, Department of Biology and 

Biotechnologies, Sapienza Università di Roma – Rome, Italy. 6.12.2016 – 9.12.2016. 

Participant: Andreea Nita. 

• Conference: Re-shaping Territories, Environment and Societies: New Challenges for 

Geography – Bucharest, Romania. 18.11.2016 – 19.11.2016. Oral presentation: “Networking 

opportunities in applied conservation projects. Case study – LIFE Nature projects in Romania". 

Authors: Nita A, Rozylowcz L, Manolache S, Ciocanea C.M. 

În plus, în cadrul anului 2016, a fost publicat articolul:  

Nita A, Rozylowicz L, Manolache S, Ciocănea CM, Miu IV, Popescu VD (2016) Collaboration 

Networks in Applied Conservation Projects across Europe. PLoS ONE 11(10):e0164503. 

doi:10.1371/journal.pone.0164503.  

Totodată, alte 2 articole științtifice au fost trimise spre publicare în revista Eurogeo (Natura 

2000 in Romania – a decade of governance), respectiv Biological Conservation (Emerging 

leaders in implementation of EU policies on biodiversity conservation). 

Echipa de implementare are în lucru un alt articol care vizează încorporarea analizei reţelelor 

sociale în planificarea sistematică a conservării poate ajuta administratorii ariilor protejate să 
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dezvolte măsuri viabile de conservare fără a genera conflicte sociale între organismele 

administrative şi comunităţile locale și care va fi dat spre publicare în primele 2 luni ale anului 

2017. 

Rezultate produse: 1 articol ştiinţifice publicat în revista internaţională PlosOne cu factor de 

impact ridicat, 2 articole ştiinţifice date spre publicare în reviste internaționale; 4 comunicări 

la conferinţe internaţionale; 1 comunicare la o conferinţă naţională. 

Obiectiv 6 - Managementul proiectului 

Activitate – Managementul proiectului şi stagii de pregătire pentru membri proiectului 

Un cercetător psodoctoral a urmat cursuri de pregătire Introduction to Social Network Analysis 

using UCINET and Netdraw – Manchester, UK., desfășurat în perioada 04.07.2016 - 

08.07.2016.  

În perioada 16.12.2015 ‐ 15.12.2016, proiectul a fost gestionat în conformitate cu prevederile 

contractului de finanţare şi normele administrative ale Universităţii din Bucureşti, realizându-

se activități de încadrare în muncă a membrilor echipei și de achiziționare a 

produselor/serviciilor prevăzute în proiect. În plus față de lista de persona inițială, cu acordul 

UEFISCDI a fost angajat prin concurs încă un cercetător postdoctorand: Andreea Niță. Postul 

vacant a fost făcut public pe pagina web a proiectului, a Universității din București, portalul 

jobs.edu.ro și portalul EURAXESS. De asemenea, au fost achiziționate cărțile necesare 

derulării proiectului și s‐au efectuat deplasări interne în vederea obținerii datelor privind 

rețeaua socială în cele două situri Natura 2000 (vezi tabel). 

Rezultate obținute: management eficient al proiectului, achiziţionare cărţi, achiziţionare 

computere performante, un stagiu de pregătire pentru 1 cercetător în analiza reţelelor sociale, 

afilieri British Ecological Society și International Network for Social Network Analysis.  
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 Prevazut Realizat 

Activitatea 1 – Actori și roluri în managementul Natura 2000 

 Preidentificarea din documente management Da Da 

 Baza de date support interviu Da  Da  

 Interviuri structurate, focus grup Da  Da  

 Crearea Matricelor SNA Da  Da  

 Matrice pentru SNA Da  Da  

Activitatea 2 – Procese în rețeaua sociala Natura 2000 

 Atribuire categorii actori  Da Da 

 Atribuire directii / intensitati relatii Da  Da  

 Analize SNA prospective Da  Da  

 Rulare analize metrici ai SN analizate Da  Da  

 Raport rezultate procese in SN Natura 2000 Da  Da  

Activitatea 3 – Analiza retelelor sociale pentru îmbunătățirea managementului Natura 2000 

 Modele colaborare pe categorii de actori Da Da 

 Analiza rezilientei retelelor Da Da 

 Raport rezultate rezilienta retelelor Da Da 

 Compararea cu retele random Da Da 

 Selectare cele mai utile modele Da Da 

 Ierarhizarea actorilor participant la management Da Da 

 Raport SNA in Natura 2000 analizate Da Da 

Activitatea 4 – Integrarea analizei retelelor sociale in planificarea sistemica a conservarii 

 Algoritmi de integrare a SNA in Zonation si ROBOFF Da Da (partial, 

cf.planificării) 

 Algoritm de analiza functional Da Da (partial, 

cf.planificării) 

 Integrare alternative utilizare concurenta de resurse Da Da (partial, 

cf.planificării) 

 Prioritizarea activitatilor conservare utilizand SNA Da Da (partial, 

cf.planificării) 

 Raport analiza prioritizare Da Da (partial, 

cf.planificării) 

 Elaborare manual manageri Da Da (partial, 

cf.planificării) 
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 Versiune draft manual online Da Da (partial, 

cf.planificării) 

Activitatea 5 – Diseminare științifică 

 Participarea la conferinte științifice Da Da 

 Pregatire / submitere articole Da  Da  

Activitatea 6 – Managementul proiectului 

 Activitati de management Da  Da 

 Sesiuni training membri proiect Da Da 

 

 

Pagina web a proiectului: http://www.ccmesi.ro/?p=1787 
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