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Management eficient în Situl Natura 2000: ROSCI0330 
Oşeşti – Bârzeşti

Proiectul este co-finantat din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala in cadrul Programului Operational Sectorial “Mediu”, 
Axa Prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management 
pentru Protecţia Naturii”.

Valoarea totală a proiectului este de 786.059 lei, finanţare nerambur-
sabilă FEDR şi bugetul de stat.

Beneficiar proiect:  FUNDAŢIA CORONA IAŞI
Partener proiect: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VASLUI

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni: 
1 iulie 2013 – 30 iunie 2015.

Aria de implementare a proiectului:

Regiunea : Nord-Est, judeţul Vaslui 
•	 Urban – Vaslui, Negreşti

•	 Rural – Comunele Cozmeşti, Oşeşti, Vultureşti şi Ştefan cel Mare 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv general: 

Sprijinirea protecţiei şi îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor din 
cadrul unui sit Natura 2000, asigurând un management corespunzător 
la nivelul acestora. 

Obiective specifice:

1. Asigurarea unui management durabil al speciilor Sitului Natura 2000 
ROSCI0330 Oşeşti – Bârzeşti.
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2. Creşterea cu 30 % a nivelului de informare şi conştientizare a 800 de 
copii şi tineri şi 1 000 de adulţi din zonele învecinate sitului ROSCI0330 
Oşeşti – Bârzeşti şi a comunităţilor de impact, asupra importanţei 
protejării obiectivelor de conservare prezente în sit.

DESCRIEREA ŞTIINŢIFICĂ A SITULUI NATURA 2000

Oşeşti – Bârzeşti arie naturală protejată ca Sit NATURA 2000 – sit de 
importanţă comunitară (SCI), conform Ordinului Ministrului Mediului 
şi Pădurilor nr. 2387/2011 care modifică Ord. 1964/2007, fiind situat 
la poziţia 313, având codul ROSCI0330.
Situl “Oşeşti - Bârzeşti”  este localizat în partea Nord, Nord-Vestica 
a judeţului Vaslui şi se întinde pe teritoriul administrativ a  mai multor 
comune  din judeţul Vaslui: Cozmeşti (<1 %), Oşeşti (4 %), Vultureşti 
(18%), Ştefan cel Mare (11%).

Caracteristici generale ale sitului :

Clase de habitat pondere 
în %

N12 - Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de 
rotaţie cu dezmiriştire) 20.00

N14 - Pajişti ameliorate 26.00

N15 - Alte terenuri arabile 31.00

N16 - Păduri caducifoliate 6.00

N21 - Plantaţii de arbori sau plante lemnoase (inclusiv 
livezi, crânguri, vii, dehesas) 12.00

N23 - Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi 
de comunicaţie, rampe de depozitare, mine, zone 
industriale)

3.00

N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziţie) 2.00

Total Suprafaţă Habitat 1449 ha
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Specii de mamifere enumerate în anexa II a directivei Consiliului 92/43/
CEE care se menţionează că există în acest sit ( anexa 3 OUG 57/2007):
	Spermophilus citellus- cod 1335 - popândău
	Mustela eversmannii-cod 2633 – dihor de stepă

Specii importante de floră şi faună ( anexa 4B OUG 57/2007) care se 
menţionează că exista în sit :
	Spalax graecus graecus (orbete)

Situl are o importanţă prioritară în vederea conservării populaţiilor de dihor 
de stepă şi popândău.

DE CE AVEM NEVOIE DE PLAN DE MANAGEMENT PENTRU SITUL 
NATURA 2000 - OŞEŞTI-BÂRZEŞTI ?

Planul de management reprezintă documentul cel mai important 
pentru un Sit Natura 2000. Obligaţia elaborării planului de management 
este stipulată în OUG nr. 57/2007. 

Este absolut necesar  să se elaboreze un Plan de Management pentru 
situl ROSCI0330 Oşeşti–Bârzeşti pentru a asigura implementarea unui 
management eficient  şi durabil, prin:
- asigurarea statutului favorabil de conservare al speciilor  mamifere 
de importanţă comunitară şi naţională ;
- încurajarea comunităţilor locale în vederea dezvoltării unor activităţi 
economice care, prin utilizarea durabilă a resurselor, să le aducă 
beneficii şi să contribuie la reducerea presiunii asupra resurselor din 
aria protejata, promovând împreună cu comunităţile locale valorile 
culturale si tradiţionale ;
- promovarea unui turism  în zonă, care să nu afecteze negativ starea 
de conservare a speciilor şi  să ducă la creşterea respectului pentru 
valorile naturale ;
- conştientizarea şi educarea publicului şi a factorilor interesaţi 
pentru înţelegerea importanţei conservării naturii şi pentru obţinerea 
sprijinului în vederea realizării managementului durabil in  sit ;

 Planul de management va aborda cele două specii de importanţă 
comunitară pentru care a fost declarat situl.



4

PLANUL DE ACTIVITĂŢI AL PROIECTULUI

	Activităţi de tip A: Elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor şi 
a măsurilor de management al ariilor naturale protejate şi alte 
activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete 
de investiţii sau conservare) 

- Realizare de studiu ştiinţific de evaluare a stării de conservare a celor două specii 
: popândău şi dihor de stepă
- Realizare studiu socio-economic la nivelul zonei în care se află situl : comunele 
Cozmeşti, Oşeşti, Vultureşti, Ştefan cel Mare
- Elaborare, avizare şi aprobare plan de management 

	Activitati de tip E: Activităţi de consultare, conştientizare şi 
informare 

- Informare şi publicitate despre proiect : comunicate de presă, conferinţe de presă
- Consultarea publicului în cadrul a două ateliere de lucru - organizate în oraşul 
Negreşti -  la care vor participa reprezentanţi ai primăriilor şi unităţilor şcolare din 
comunele vizate, ai CJ Vaslui, Universităţii „Al. I. Cuza”, proprietari de terenuri din 
sit
- Realizare de studiu de evaluare a gradului iniţial de conştientizare la nivelul 
comunităţilor

- Realizare website pentru situl ROSCI0330 Oşeşti–Bârzeşti
- Realizare 2 filme documentare : un film despre sit şi un film despre cele două 
specii de micromamifere
- Organizare şi derulare campanie de conştientizare în rândul a 800 de copii şi tineri 
din zona sitului

	Se vor organiza în fiecare din cele 4 comune din zona sitului 
câte două întâlniri cu copiii şi tinerii.

- Organizare şi derulare campanie de conştientizare în rândul a 1000 de adulţi din 
zona sitului

	Se vor organiza în fiecare din cele 4 comune din zona sitului 
10 întâlniri cu adulţii.

- Realizare de studiu de evaluare a impactului campaniei de conştientizare
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	Activitati de management

 Grupuri ţintă ale proiectului

Grupul ţintă Descrierea 
grupului ţintă 

Efectul proiectului asupra  
grupului ţintă 

Ministerul 
Mediului şi 
Schimbărilor 
Climatice

Autoritate 
naţională 
competentă

Beneficiază la finalul proiectului de 
1 Plan de Management aprobat 
cu seturi de măsuri concrete 
de protecţie pentru 2 specii de 
interes comunitar din cadrul sitului 
ROSCI0330 Oşeşti-Bârzeşti. 

Agenţia 
pentru 
Protecţia 
Mediului  
Vaslui 

Autoritate 
locală 
competentă

Beneficiază la finalul proiectului de 
1 Plan de Management aprobat 
cu seturi de măsuri concrete 
de protecţie pentru 2 specii de 
interes comunitar din cadrul sitului 
ROSCI0330 Oşeşti-Bârzeşti.
Creşte capacitatea instituţională 
pentru gestionarea eficientă a sitului.
Creşte vizibilitatea instituţiei.

Primăriile 
comunelor 
Cozmeşti, 
Oşeşti, 
Vultureşti şi 
Ştefan cel 
Mare, judeţul 
Vaslui

Autorităţi ale 
administraţiei 
publice locale

Vor avea instrumente concrete 
de gospodărire şi monitorizare 
a activităţilor în cadrul şi în 
vecinătatea siturilor.
Creşte vizibilitatea instituţiilor.
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Grupul ţintă Descrierea 
grupului ţintă 

Efectul proiectului asupra  
grupului ţintă 

Copii şi tineri 
din mediul 
rural din 
interiorul 
sitului şi 
limitrof sitului 
ROSCI0330 
Oşeşti-
Bârzeşti

Elevi din 
unităţile de 
învăţământ 
din cadrul 
comunităţilor 
Cozmeşti, 
Oşeşti, 
Vultureşti şi 
Ştefan cel 
Mare, judeţul 
Vaslui

-Sensibilizarea copiilor cu privire 
la problematica protejării speciilor 
protejate, de interes comunitar în 
vecinătatea cărora trăiesc.
-Modificarea comportamentului 
tinerilor prin limitarea practicilor 
dăunătoare : deteriorarea peisajelor, 
depozitarea necontrolată a 
deşeurilor etc.

Persoane 
adulte din 
mediul rural 
din interiorul 
sitului şi 
limitrof sitului 
ROSCI0330 
Oşeşti-
Bârzeşti.

Săteni, 
crescători 
de animale, 
proprietari 
de terenuri, 
întreprinzători 
din mediu rural 
din comunele 
Cozmeşti, 
Oşeşti, 
Vultureşti şi 
Ştefan cel 
Mare, judeţul 
Vaslui

-Modificarea comportamentului 
prin limitarea practicilor dăunătoare 
ale familiilor care se gospodăresc 
în apropierea ariilor naturale 
protejate: poluarea apei şi a 
aerului, depozitarea necontrolată 
a deşeurilor, păşunatul necontrolat 
etc.
-Creşterea nivelului de cunoştinţe 
privind importanţa economică a 
învecinării cu situri din Reţeaua 
Ecologică Natura 2000.
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Grupul ţintă Descrierea 
grupului ţintă 

Efectul proiectului asupra  
grupului ţintă 

ONG-uri de 
mediu

ONG-uri din 
judeţul Vaslui, 
mediu urban 
şi rural, care 
au preocupări 
de protecţie 
a mediului, 
protecţia 
naturii, 
protecţia 
patrimoniului 
cultural, 
colaborarea cu 
autorităţile

-Creşte expertiza organizaţională în 
domeniul protecţiei naturii.
-Creşte disponibilitatea accesării de 
finanţări din fonduri naţionale sau 
din fonduri europene de către cei 
care sunt custozi sau admnistratori.

Publicul larg, 
mass-media

Populaţia 
judeţului Vaslui 
(mediul rural şi 
urban)

Mass-media

-Creşterea gradului de informare cu 
privire la problematica protecţiei 
naturii în general şi în special cu 
privire la protecţia speciilor şi 
habitatelor. 
-Creşterea gradului de percepţie asupra 
existenţei Reţelei Ecologice Natura 
2000 şi importanţei acesteia la nivel 
naţional şi european.
- Modificarea comportamentului 
prin limitarea practicilor dăunătoare 
ale persoanelor adulte care 
frecventează zonele de agrement 
din apropierea siturilor:degradarea 
peisajelor, a habitatelor depozitarea 
necontrolată a deşeurilor
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REZULTATELE AŞTEPTATE (CUANTIFICATE)

-1 Plan de Management care cuprinde planuri de măsuri concrete de 
conservare pentru speciile de interes comunitar prezente în sit – aprobat 
de Autoritatea Competentă, conform legislaţiei în vigoare

- 30 % creştere a nivelului de informare şi conştientizare a 800 de copii 
şi tineri şi 1000 de adulţi din zonele învecinate şi a comunităţilor de 
impact a  Sitului Natura 2000: Situl ROSCI0330 Oşeşti - Bârzeşti asupra 
importanţei protejării obiectivelor de conservare prezente.

 Proiectul contribuie la obiectivul general al Programului Operaţional 
Sectorial “Mediu” – protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a 
standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu 
prevederile acquis-ului de mediu - prin :
	asigurarea desfăşurării unui management eficient, în conformitate 

cu cerinţele legislative în vigoare pentru situl Natura 2000 vizat 
de proiect ;

	încurajarea adoptării de către comunităţile de impact (populaţie, 
autorităţi, agenţi ecomonici etc.) a unui stil de viaţă prietenos 
mediului înconjurător şi eliminarea practicilor dăunatoare 
biodiversităţii şi habitatelor ;


