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Investim în mediu. Credem in viitor.

MANAGEMENT DURABIL ÎN SITURILE NATURA 2000:
ROSCI0117 Movila lui Burcel şi
ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei
SMIS-CSNR 35662
Proiectul este co-finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare
Regională, Programul Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013,
Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management
pentru protecţia naturii.
Valoarea totală a proiectului este de 818 223 lei, din care 705 323
lei reprezintă finanţare nerambursabilă FEDR şi buget de stat.
Durata de implementare a proiectului este de 21 de luni, în perioada 01.10.2011 – 30.06.2013.
Aria de implementare a proiectului:
►
►
→

Regiunea: Nord-Est
Judeţele: Iaşi şi Vaslui.
Rural - Localităţile: comunele Dumeşti,
Româneşti, Letcani – judeţul Iaşi,
comunele Micleşti si Codăeşti - judeţul
Vaslui.

→

Urban – Localitati: Iaşi, Vaslui.
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Investim în mediu. Credem in viitor.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectiv general:
Sprijinirea protecţiei şi îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor şi habitatelor din două situri Natura 2000, asigurând un management corespunzător
la nivelul acestora.
Obiective specifice:
1.

Asigurarea unui management eficient al speciilor şi habitatului din Situl
Natura 2000 ROSCI0117 Movila lui Burcel, jud. Vaslui.

2.

Asigurarea unui management eficient al habitatelor din Situl Natura
2000 ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei, jud. Iaşi.

3.

Creşterea nivelului de informare/conştientizare la 1000 de copii şi tineri
şi 1000 de adulţi din comunităţile limitrofe Siturilor ROSCI0117 Movila lui Burcel şi ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei, cu privire la reducerea presiunilor antropice asupra speciilor şi habitatelor de importanţă
comunitară pentru asigurarea stării favorabile de conservare a speciilor
şi habitatelor.
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Investim în mediu. Credem in viitor.

DESCRIEREA ŞTIINŢIFICĂ A SITURILOR NATURA 2000
Situl Natura 2000 Movila lui Burcel figurează ca sit de importanţă comunitară, conform Ord. 1964/2007 la poziţia 117, având codul ROSCI0117.
Se află pe teritoriul comunei Micleşti, în partea de NV şi la 200 m stânga de
drumul naţional DN 24 A Vaslui - Iasi.
► Suprafaţă – 13 ha;
► Habitat: Ponto – Sarmatic Steppes (stepe ponto - sarmastice) – cod:
62CO*;
► specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:
► cod 4067 Echium russicum (iarba şarpelui)
► cod 4097 Iris aphylla ssp. Hungarica (stânjenel)
► specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/
CEE:
► cod 1335 Spermophilus citellus (popândăul)
► un grup de cca. 10 specii de plante vasculare din Lista Roşie Naţională,
► alte peste 50 de specii de plante si animale importante conform Formularului Standard Natura 2000.
Situl Natura 2000 ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei se află poziţionat în dreapta drumului naţional DN28 Iaşi – Roman (E583) la km 15,
în dreptul comunei Leţcani, pe teritoriul comunelor Dumeşti, Româneşti şi
Leţcani, judeţul Iaşi.
► Suprafaţă - 159 ha;
► Habitate enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi în
anexa II a OUG 57/2007:
► cod 1310 Salicornia şi alte specii anuale care colonizează regiunile
mlăştinoase sau nisipoase;
► cod 1530* Stepe şi mlaştini sărăturate
panonice;
► cod 6430 Asociaţii de
lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor până la
nivel montan şi alpin.
Mai sunt prezente alte 7 specii
importante de floră şi faună.
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Investim
în mediu. Credem in viitor.
Poziţionarea Sitului Natura 2000
ROSCI0117
Investim
în
mediu.
Credem in viitor.
Movila lui Burcel
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Investim
în mediu. Credem in viitor.
Poziţionarea Sitului Natura 2000
ROSCI0221
Sărăturile din Valea Ilenei
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Investim în mediu. Credem in viitor.

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):
→
→
→
→
→
→

A.1. Realizarea studiilor stiintifice necesare elaborarii Planului de management pentru Situl ROSCI0117 Movila lui Burcel;
A.2. Elaborarea Planului de management pentru Situl ROSCI0117 Movila lui Burcel;
A.3. Avizarea si aprobarea Planului de management pentru Situl
ROSCI0117 Movila lui Burcel;
A.4. Realizarea studiilor stiintifice necesare elaborarii Planului de management pentru Situl ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei;
A.5. Elaborarea Planului de management pentru Situl Natura 2000
ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei;
A.6. Avizarea si aprobarea Planului de management pentru ROSCI0221
Sărăturile din Valea Ilenei.

▪

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

→
→

→
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E.1. Derularea actiunilor de informare si publicitate pentru proiect;
E.2. Derularea actiunilor de consultare a publicului interesat, pentru
elaborarea planurilor de management:
• E. 2.1. Organizarea si derularea atelierelor de lucru privind Planul
de management pentru Situl ROSCI0117 Movila lui Burcel;
• E.2.2. Organizarea si derularea atelierelor de lucru privind Planul de
management pentru Situl ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei;
E. 3. Campania de constientizare:
• E.3.1. Evaluarea initiala a gradului de informare/constientizare;
• E.3.2. Realizare site web;
• E.3.3. Realizare filme documentare;
• E.3.4. Organizarea si derularea campaniei de constientizare pentru
copii;
• E.3.5. Organizarea şi derularea campaniei de conştientizare pentru
adulţi;
• E 3.6. Evaluarea impactului campaniei de conştientizare.

Investim în mediu. Credem in viitor.
▪

Activităţi de management

→
→
→
→

MP.1. Formarea UIP;
MP.2. Derularea procedurilor de achizitii;
MP.3. Monitorizarea continua a proiectului si raportarea;
MP.4. Evaluarea si auditul proiectului.

REZULTATELE AŞTEPTATE (CUANTIFICATE)
►

1 Plan de management aprobat de autoritatea competentă conform
legislaţiei în vigoare, pentru Situl Natura 2000 ROSCI0117 Movila
lui Burcel cu masuri concrete de conservare pentru 3 specii de importanta comunitara si masuri concrete de conservare pentru 1 habitat;

►

1 Plan de management aprobat de autoritatea competentă conform
legislaţiei în vigoare, pentru Situl Natura 2000 ROSCI0221 Sărăturile
din Valea Ilenei cu masuri concrete de conservare pentru 3 habitat;

►

Minim 1000 de copii si tineri din zona vizata de proiect cu un grad
de informare si constientizare crescut in ceea ce priveste reducerea presiunilor antropice asupra speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000 vizate de proiect;

►

Minim 1000 adulti din zona vizata de proiect cu un grad de informare si constientizare crescut in ce priveste reducerea presiunilor
antropice asupra speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000 vizate de proiect.
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Investim în mediu. Credem in viitor.
Prin obiectivele şi activităţile propuse, proiectul contribuie la:
îndeplinirea indicatorilor POS Mediu 2007 – 2013 (ţinta României
pentru anul 2015 este un număr de 240 de arii naturale protejate şi Situri
Natura 2000 cu planuri de management în vigoare),
atingerea ţintelor asumate de România în procesul de aderare la
Uniunea Europeană.

•
•

Proiectul este relevant pentru Programul Operaţional Sectorial “Mediu”, Axa
prioritară 4 - Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului
natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000 şi răspunde obiectivelor acestei axe:
► conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră
şi faună sălbatică,
► asigurarea unui management eficient al ariilor naturale protejate şi, în special, al reţelei ecologice Natura 2000,
deoarece vizează:
► elaborarea si aprobarea Planurilor de management pentru două Situri
Natura 2000 – Situri de Importanţă Comunitară: ROSCI0117 Movila
lui Burcel, judeţul Vaslui şi ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei,
judeţul Iaşi,
► conştientizarea comunităţilor de impact asupra acestor situri vizând
reducerea presiunilor antropice asupra speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară cu scopul asigurării unei stări de conservare favorabilă pentru acestea.
Proiectul contribuie la obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial
de Mediu – “protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor
de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquisului de mediu” prin
►
asigurarea desfăşurării unui management eficient, în conformitate cu
cerinţele legislative în vigoare pentru cele 2 situri Natura 2000 vizate
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.
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LINKURI UTILE

Autoritatea de Management pentru POS Mediu
http://www.posmediu.ro/home
http://www.mmediu.ro/vechi/proiecte_europene_pos.htm
Site-ul web al Instrumentelor Structurale în România
www.fonduri-ue.ro
Comisia Europeană
http://ec.europa.eu/index_ro.htm
Consiliul Uniunii Europene
http://www.consilium.europa.eu
Consiliul European
http://european-council.europa.eu
Parlamentul European
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_ro.htm
Curtea Europeană de Justiţie
http://curia.europa.eu
Curtea Europeană de Conturi
http://eca.europa.eu
Comitetul Economic şi Social
http://eesc.europa.eu
Comitetul Regiunilor
http://cor.europa.eu
Banca Centrală Europeană
http://www.ecb.int
Banca Europeană de Investiţii
http://eib.eu.int
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
Misiunea Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană
http://ue.mae.ro
Centrul Român de Informare de la Bruxelles
http://www.roinfocentre.be
Uniunea Europeană în lume
http://ec.europa.eu/comm/world

Iris aphylla ssp. Hungarica (stânjenel) Echium russicum (iarba şarpelui)

Investim în mediu. Credem in viitor
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