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Ministerul Mediului 

Agentia Naponalli pentru Protectia Mediului 

Agentia pentru Protectia Mediului Boto~ani 

Catre, 
FUNDATIA CORONA 

municipiul Ia~i str. Pacurari nr. 21 judetul Ia~i 

Va inaintam alaturat Decizia etapei de incadrare nr. 31 din 28.08.2019 pentru PLANUL DE 
MANAGEMENT AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0234 STANCA $TEFANE$Tl judetul Boto~ani, 
amplasament din ora~ul ~tef'ane~ti judetul Boto~ani. 

Documentatia in baza careia s-a emis prezenta decizie este retinuta la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Boto~ani. 

p. ~EF SERVICIU A.A.A., 
cons. Camelia Must~ta 
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DECIZIA ETAPEI DE iNCADRARE 
Nr. 31 din 28.08.2019 

Ca urmare a notificarii adresate de FUNDATIA CORONA, cu sediul in municipiul la:;;i str. 
Pacurari nr. 21 judetul lasi, privind PLANUL DE MANAGEMENT AL SITULUI NATURA 
2000 ROSCI0234 STA.NGA $TEFANE$TI judetul Boto§ani, inregistrata la APM Botosani 
cu nr. 4813/19.04.2019, in baza: 

• HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea §i funcfionarea Agenfiei Nafionale pentru 
Protecfia Mediu/ui §i a institufiilor pub/ice aflate in subordinea acesteia; 

• OUG nr. 195/2005 privind protecfia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 
26512006, cu modificarile §i completarile ulterioare; 

• HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu 
pentru planuri §i programe; 

• OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei §i faunei salbatice, cu modificarile §i completarile ulterioare; 

• Ord. nr. 1912010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata 
a efectelor potenfiale ale planurilor sau proiectelor asupra arii/or naturale protejate 
de interes comunitar; 

• Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea 
regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte 
integranta a refelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. 

• Avizul nr. 711/04.07.2019, emis de catre Agentia Nationala pentru Arii Naturale 
Protejate, pentru Planul de management al sitului Narura 2000 ROSCI0234 Stanca 
Stefanesti - fara conditii. 
' ' ' 

Agentia pentru Protectia Mediului Boto~ani, • ca urmare a consultarii autoritatilor publice locale §i factorilor interesati desfa~urate 
in cadrul §edintelor Comitetului Special Constituit din datele de 23.05.2019 :;;i din 
data de 11 .07.2019, a publicului , precum §i analizarii completarilor depuse, 

decide: 

Planul de management al SITULUI NATURA 2000 ROSCI0234 STA.NCA $TEFANE$TI 
judetul Boto§ani, titular FUNDATIA CORONA din la:;;i, nu necesita evaluare de mediu 
sau evaluare adecvata ~i se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu. 

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de 
evaluare strategica de mediu pentru "Planul de management al Sitului ROSCI0234 

~ - Stanca ~tefane~ti", sunt: 
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- conservarea habitatului 6110* Paji~ti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion 
albi , prin practici sustenabile Tn raport cu interesele comunita\ii locale. 

Caracteristicile si localizarea proiectului: 
ROSCI0234 Stanca 9tefane~ti a fost declarat sit de importanta comunitara, prin 

Ordinul ministrului mediului ~i dezvoltarii durabile nr. 1964/2007 privind instituirea 
regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte 
integranta a re\elei ecologice europene Natura 2000 Tn Romania, modificat ~i completat cu 
Ordinul nr. 2387/2011. 

Elementul de interes conservativ pentru care a fost desemnata sit de importanta 
comunitara este tipul de habitat 611 0* Paji~ti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso
Sedion albi. 
• Clasificarea tipului de habitat - EC - tip de habitat de importanta comunitara, RO - R6223 
Comunita\i sarmatice pe stanci calcaroase cu Asplenium ruta-muraria ~i Schivereckia 
podolica 
• Codul unic al tipului de habitat - 611 0* 
• Suprafata ocupata de tipul de habitat Tn aria naturala protejata - 100 mp 

Localizarea sitului Natura 2000: Aria naturala protejata ROSCI0234 Stanca 9tefane~ti 
este situata Tn partea de est a Romaniei, Tn Regiunea de Nord-Est - Moldova. 
Administrativ este amplasata Tn jude\ul Boto~ani, fiind cuprinsa Tn totalitate Tn interiorul 
ora~ului 9tefane~ti, Tn partea nord-nord-estica a acesteia. Se desfa~oara pe valea raului 
Prut fiind situata pe barajul lacului de acumulare Stanca-Coste~ti, Tn zona de tranzit de la 
grani\a cu Republica Moldova. 

Din punct de vedere fizico-geografic, este situata Tn partea sud-vestica a Campiei 
Moldovei, subunitatea Culoarul Prutului. Avand Tn vedere limitele sale extreme, situl se 
Tncadreaza Tntre paralele de 47°50'19" si 4 7°50'21" latitudine nordica si meridianele de 
27°13'33" ~i 27°13'38" longitudine estica.' In cadrul acestor limite, situl ocupa o suprafa\a 
de 0,3 ha, cu o lungime de 122 m pe direc\ia NV-SE ~i o latime maxima cuprinsa Tntre 35 
~i 40 m Tn zona mediana, cu un perimetru de 250,4 m. Altitudinea medie este de 73 m ~i 
este amplasat Tntr-o zona cu recifuri calcaroase sarmatice. Aria naturala protejata 
ROSCI0234 Stanca 9tefane~ti, este situata Tn vecinatatea ariei naturale protejate 
ROSPA0058 Lacul Stanca Coste~ti. Aria naturala protejata este de tipul sit Natura 2000 ~i 
intra Tn categoria siturilor de importanta comunitara. 

Localitatile: Judetul Boto~ani, ora~ 9tefane~ti; 
Suprafata sitului: Aria naturala protejata ROSCI0234 Stanca 9tefane~ti ocupa o 
suprafata de 0,3 ha ~i se suprapune in totalitate peste rezerva\ia naturala Stanca 
9tefane~ti RONPA0243. 
Regiunea biogeografica: Caracterul temperat - continental; 
Custodele Sitului Natura 2000: La momentul elaborarii Planului de management, situl 
ROSCI0234 Stanca Stefanesti nu este atribuit in custodie, administratorul sitului este @- Agenjia Najional8 penlru Arii Naturale Protejate. 
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Obiectivele generale §i specifice ale Planului de Management al Sitului 
ROSCI0234 Stanca ~tefane~ti: 

Obiectivele de management sunt: conservarea ~i managementul habitatului de interes 
conservativ; inventarierea/evaluarea detaliata ~i monitoringul habitatului de interes 
conservativ; administrarea l?i managementul efectiv al ariei naturale protejate; comunicare, 
educatie ecologica l?i con~tientizarea publicului; utilizarea durabila a resurselor naturale. 

Tipurile de masuri de conservare sunt cele care tin de: asigurarea conservarii habitatului 
611 O* Paji§ti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi, i'n sensul mentinerii 
starii de conservare favorabila; materializarea limitelor pe teren ale sitului/rezervatiei ~i 
mentinerea acestora; urmarirea respectarii regulamentului l?i a prevederilor Planului de 
management. 

In conformitate cu principiile moderne ale conservarii naturii ~i ale dezvoltarii 
durabile, Planul de management integreaza interesele de conservare a biodiversitatii cu 
cele de dezvoltare socio-economica ale comunitatilor locale din zona sitului, tinand cont de 
caracteristicile traditionale, culturale ~i spirituale specifice acestora, oferind o viziune pe 
termen lung asupra managementului conservativ al sitului ROSCI0234 Stanca $tefanel?ti. 

Obiective generale: 
Obiectivele generale ale prezentului Plan de management vizeaza urmatoarele 

domenii tematice: 
1. Conservarea l?i managementul biodiversitatii (habitatului de interes conservativ). 
2. lnventarierea / evaluarea detaliata l?i monitoringul biodiversitatii. 
3. Administrarea l?i managementul efectiv al · ariei naturale protejate l?i asigurarea 
durabilitatii managementului. 
4. Comunicare, educatie ecologica l?i conl?tientizarea publicului. 
5. Utilizarea durabila a resurselor naturale. 

Obiective specifice: 
OS1. Asigurarea conservarii habitatului 6110* Pa}i§ti rupicole calcifile sau bazifile din 
Alysso-Sedion a/bi, Tn sensul menfinerii starii de conservare favorabi/a: 
- Mentinerea suprafetei l?i functiilor habitatului 611 O* Paji~ti rupicole calcifile sau bazifile 
din Alysso-Sedion albi 

OS2. Rea/izarea/actualizarea inventarului pentru habitatul de interes conservativ 611 O* 
Pa}i§ti rupico/e calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion a/bi: 
- Actualizarea inventarului pentru habitatul de interes conservativ 611 O* Paji~ti rupicole 
calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi 

OS3. Realizarea monitorizarii starii de conservare a habitatului de interes conservativ 
6110* Pa}i§ti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion a/bi; 

~ - - Realizarea monitorizarii habitatului 611 O* Paji~ti rupicole calcifile sau bazifile din Alyssa
~ Sedion albi 
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OS4. Realizarea/actualizarea inventarelor (evaluarea detaliata) pentru elementele abiotice 
de interes pentru conservarea biodiversitafii 1n aria protejata: 
- Realizarea evaluarii detaliate a geologiei ariei naturale protejate 
- Realizarea evaluarii detaliate a hidrologiei/hidrografiei ariei naturale protejate 

OS5. Materializarea limitelor pe teren ale situluilrezervafiei §i menfinerea acestora: 
- Realizarea 9i instalarea bornelor indicatoare pentru evidentierea limitelor ariei naturale 
protejate 
- Tntretinerea mijloacelor de semnalizare a limitelor ariei naturale protejate 

OS6. Urmarirea respectarii regulamentului 9i a prevederilor Planului de management: 
- Realizarea de patrule periodice pe teritoriul ariei naturale protejate 

OS7. Asigurarea finanfariilbugetului necesar pentru implementarea Planului de 
management: 
- Perceperea de taxe pentru avizele acordate 

OS8. Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficienta a sitului; 
- Achizitionarea elementelor de logistica necesare (echipament de teren etc.) 
- Tntreti~erea elementelor de logistica necesare (echipament de teren etc.) 

OS9. Monitorizarea implementarii Planului de management; 
- Urmarirea indicatorilor de monitorizare (calitativi 9i cantitativi) , milestone-urilor 9i a 
livrabilelor planului de management 
- Ajustarea/modificarea indicatorilor functie de modificarea implementarii planului de 
management 

OS10. Dezvoltarea capacitafii personalului implicat 1n administrarea/managementul sitului; 
- Evaluarea nevoilor de formare a personalului implicat Tn managementul ariei naturale 
protejate 
- Desfa9urarea cursurilor de instruire necesare 

OS 11. Elaborarea/actualizarea Strategiei 9i a Planului de acfiune privind con9tientizarea 
publicului; 
- Constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea Strategiei 
- Realizarea de Tntalniri pentru elaborarea Strategiei 

OS12. lmplementarea Strategiei 9i a planului de acfiune privind con9tientizarea publicu/ui; 
- Realizarea de materiale informative referitoare la aria naturala protejata (bro~uri, pliante, 
postere ~i alte modalitati de informare) 
- Realizarea site-ului web al ariei naturale protejate 

~- - Realizarea ~i difuzarea unui material documentar referitor la aria naturala protejata 
~ - Realizarea de panouri educative 
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- Evaluarea impactului activitatilor de comunicare, informare, con9tientizare 9i educatie 
ecologica (sondaje, chestionare sociologice) 

0S15. Promovarea utilizarii durabile a pa}i$tilor (pa$uni, fanete); 
- Elaborarea unui ghid, cuprinzand cele mai bune practici de administrare a paji9tilor de 
stancarie promovarea acestuia in randurile proprietarilor 

OS 16. Realizarea raportarilor necesare catre autoritati (Garda de Mediu, Ministerul 
Mediului, Agenfia Nafionala pentru Protecfia Mediului) . 
- Elaborarea rapoartelor de activitate 9i financiare necesare 
- Trimiterea 9i completarea acestora functie de solicitarile autoritatilor 

1. Caracteristici le planului cu privire, in special, la: 
a). gradul in care planul creaza un cadru pentru proiecte ~i alte activitati viitoare fie 
in ceea ce prive~te amplasamentul, natura, marimea ~i conditiile de functionare, fie 
in privinta alocarii resurselor:- nu este cazul; 

b). gradul in care planul influenteaza alte planuri ~i programe, inclusiv pe cele in 
care se integreaza sau care deriva din ele: 

In conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ~i faunei salbatice, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare: 
- art. 21, alin. 5: "Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locala ~i 
nationala, precum ~i orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale 
din aria naturala protejata vor fi armonizate de catre autoritatile emitente cu 
prevederile planului de management"; 

Planurile relevante pentru managementul ariei protejate ROSCI0234 Stanca 
~tefane~ti, sunt: 

- Planul Urbanistic General al ora9ului ~tefane9ti ; 
- Strategia de dezvoltare a judetului Boto§ani; 

c). relevanta planului, pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din 
perspective dezvoltarii durabile: 

Planul de Management al Sitului ROSCI0234 Stanca ~tefane~ti, conform 
prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei ~i faunei salbatice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
Anexa nr. 1 lit. k), are scopul de mentinerea sau restaurarea la o stare de conservare 
favorabila a habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar ~i care pot contribui 
astfel semnificativ la coerenta retelei "NATURA 2000" ~i/sau sa contribuie semnificativ la 
mentinerea diversitatii biologice in regiunea biogeografica. 

~- d). problemele de mediu relevante pentru plan: 
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in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei §i faunei salbatice, cu modificarile §i 
completarile ulterioare: 
- art. 28. alin. 2: "Orice plan sau proiect care nu are o legatura directa ori nu este necesar 
pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea 
afecta in mod semnificativ aria, singur sau in combinatie cu alte planuri ori proiecte, este 
supus unei evaluari adecvate a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de 
interes comunitar, avandu-se Tn vedere obiectivele de conservare a acesteia". 

e). relevanta planului pentru implementarea legislatiei nationale ~i comunitare de 
mediu: 

La elaborarea planului au fost luate in considerare: 
a) Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na1ional -

Sectiunea a Ill-a - zone protejate; 
b) Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 195/2005 privind protectia 

mediului cu modificarile 9i completarile ulterioare; 
c) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative republicata, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 
d) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 9i urbanismul cu modificarile 9i 

completarile ulterioare; 
e) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei §i faunei salbatice, , cu modificarile 9i 
completarile ulterioare; 

f) Ordinului ministrului mediului §i dezvoltarii durabile nr. 1964/2007 privind 
instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte 
integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 Tn Romania, modificat prin Ordinul 
ministrului mediului 9i padurilor nr. 2387/2011 ; 

g) Formularul Standard Natura 2000 pentru situ! ROSCI0234 Stanca $tefane9ti -
forma actualizata in 2016; 

h) Ordinul ministrului mediului nr. 1447/2017 Privind aprobarea Metodologiei de 
atribuire Tn administrare §i custodie a ariilor naturale protejate; 

i) Strategia Nationala §i Planul de Actiune pentru Conservarea Biodiversitatii 2014 -
2020 prin care au fast stabilite actiunile prioritare in functie de gravitatea amenintarilor, 
vulnerabilitatea componentelor biodiversitatii §i de obligativitatea conformarii cu cerintele 
internationale §i comunitare de conservare a biodiversitatii. 

j) HG nr. 997 /2016 Privind organizarea 9i functionarea Agentiei Nationale pentru Arii 
Naturale Protejate ~i privind modificarea ~i completarea anexei nr. 12 la Hotararea 
Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului , cu modificarile 9i completarile ulterioare 

k) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.68/2007 privind raspunderea de 
mediu cu referire la prevenirea §i repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin 
Legea nr. 19/2008, cu modificarile 9i completarile ulterioare 

~ I) Hotarare de Guvern nr.1076/2004 Privind stabilirea procedurii de realizare a 
~- evaluarii de mediu pentru planuri §i programe cu modificarile 9i completarile ulterioare. 
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m) Directiva 92/43/CEE/1992 Privind conservarea habitatelor naturale 9i a speciilor 
de flora 9i fauna salbatica; 

2. Caracteristicele efectelor ~i alei zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la: 
a). probabilitatea, durata, frecventa ~i reversibilitatea efectelor: 
- Planul de mangement va fi implementat pe o perioada de 5 ani , rn conformitate cu 
prevederile acestuia ~i a legislatiei Tn vigoare; 

b). natura cumulativa a efectelor: - nu este cazul; 
c). natura transfrontiera a efectelor: - nu este cazul; 
d). riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita 
accidentelor): - nu este cazul; 
e). marimea ~i spatialitatea efectelor (zona geografica ~i marimea populatiei 
potential afectate): 

Aria naturala protejata ROSCI0234 Stanca $tefane9ti este situata in partea de est a 
Romaniei, Tn Regiunea de Nord-Est - Moldova. Administrativ este amplasata in judetul 
Boto9ani, fiind cuprinsa Tn totalitate Tn interiorul ora9uiui $tefane9ti, Tn partea nord-nord
estica a acesteia. Se desfa9oara pe valea raului Prut fiind situata pe barajul lacului de 
acumulare Stanca-Coste9ti , Tn zona de tranzit de la granita cu Republica Moldova. 

Situl Natura 2000 ROSCI0234 Stanca $tefane9ti este sit de importanta comunitara 
declarat pentru existenta Tn acest areal a tipului de habitat 611 0* Paji~ti rupicole calcifile 
sau bazifile din Alysso-Sedion albi, de interes comunitar prioritar. 
Tn aria naturala protejata, suprafata cea mai mare este data de padurea matura cu arbu9ti , 
categorie ce ocupa 0, 14 ha, reprezentand 4 7, 11 % din Tntreaga suprafata a sitului. 
Stancariile sunt cea ·de-a doua categorie ca suprafata. lmportanta acestei categorii este 
data de faptul ca este specifica dezvoltarii speciei Schivereckia podolica. Stancariile ocupa 
o suprafata de 0, 13 ha, fiind specifice pentru 42,06% din suprafata sitului. Pa9unile 
secundare fara arbori 9i arbu9ti ocupa o suprafata de 0,03 ha, suprafata specifica pentru 
10,82% din suprafata sitului. 

H b" a 1tate N atura 2000 D - ate genera e a e tIpu u1 e a itat I . d h b 
Nr. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

lnformatie/Atribut Descriere 
Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanta comunitara 
habitat 
Codul unic al tipului de 6110* 
habitat 
Denumire habitat Paji~ti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-

Sedion albi 
Palaearctic Habitats 34.11 
(PalHab) 
Habitatele din Romania R6223 Comunitati sarmatice pe stanci 
(HdR) calcaroase cu Asplenium ruta-muraria 9i 

Schivereckia podolica 
Habitatele Natura 2000 -
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7. Asociatii vegetale (AV) Alyssa petraei-Sedetum hispanici Schneider-
Binder et al. 1971 ; Sedo-Petrorhagietum 
saxifragae Roman 1974; Seslerio rigidae-
Saxifragetum rochelianae Gergely 1967; 
Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae 
Kreh 
1951 , Gehu et Leriq 1957: syn.: Sclerantho-
Poetum compressae Borza 1959 conform 
Gatta & Mountford, 2008. 

8. Tipuri de padure (TP) -
9. Descrierea generala a Comunitati deschise pioniere xerotermofile pe 

tipului de habitat soluri superficiale calcaroase sau bogate in 
baze - substrate vulcanice bazice, dominate 
de specii anuale ~i suculente tipice pentru 
Alyssa alyssoidis-Sedion albi Oberdorf er & 
MOiier in MOiier 1961. Comunitati similare se 
pot dezvolta pe substraturi artificiale; acestea 
insa nu vor fi luate in considerare conform 
Gatta & Mountford, 2008. 

10. Specii caracteristice Alyssum alyssoides, Arabis recta , Cerastium 
spp. , Hornungia petraea, Jovibarba spp., Poa 
badensis, Saxifraga tridactylites, Sedum spp., 
Sempervivum spp. , Teucrium botrys conform 
Gatta & Mountford, 2008. 

f). valoarea ~i vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de: 
Planul de management evalueaza presiunile, amenintarile ~i activitatile existente 

atat in interiorul cat ~i in imediata vecinatate a ariilor protejate: 
Presiune actuala - Cosire neintensiva, absenta pa~unatului ~i poluarea aerului , poluanti 
raspanditi pe calea aerului 
Situ I este situat in zona de protect! e a nodului Hidrotehnic Stanca-ANAR Bucure~ti ~i in 
zona de granita, in proprietatea Nodului Hidrotehnic Stanca - ANAR Bucure~ti. 
Obiectul de activitate ~i modul de utilizare a terenului nu au in vedere exploatarea 
traditionala a vegetatiei, pa~unatul cu capre care limiteaza extinderea tufi~urilor pe 
stancaria Casa Doamnei. 
Poluantii aerului provin de la ma~inile care circula pe ~oseaua din apropiere. Etectul 
poluarii este de scurta durata, deoarece traficul este scazut ~i in zona sunt curentii 
specifici de lunca, raul Prut. 

Ameninfari viitoare cu potential impact la nivelul ariei naturale protejate: 
Cosire neintensiva 
Activitati de extractie a pietrei 
Seceta prelungita 
Ploile torentiale 
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- lncendii de origine antropica 
- Succesiunea vegetatiei 
- Poluarea aerului, poluanti raspanditi pe calea aerului 

i). caracteristicile natural special sau patrimonial cultural: - nu este cazul; 
ii). depa~irea standardelor sau valorilor limita de calitate a mediului: in cadrul sitului 

ROSCI0234 Stanca Stefanesti starea de conservare a tipului de habitat 6110* Pajisti 
rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi este favorabila. 
Efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de habitat in viitor - Scazut - impacturile, 
respectiv presiunile actuale ~i amenintarile viitoare, vor avea un efect cumulat scazut sau 
nesemnificativ asupra tipului de habitat, neafectand semnificativ viabilitatea pe termen 
lung a tipului de habitat 
i i i). folosirea terenului in mod intensiv: - nu este cazul; 

g). efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut 
pe plan national, comunitar sau international: 

Planul de management are impact pozitiv avand ca scop conservarea speciilor ~i 
habitatului pentru care a fost instituit situl. 

in conformitate cu prevedrile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ~i faunei salbatice aprobata prin Legea 
49/2011: 
- art.21, alin. 4: "Respectarea planurilor de management si a regulamentelor este 
obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritatile care 
reglementeaza activitati pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum si pentru persoanele 
fizice si juridice care detin sau care administreaza terenuri ~i alte bunuri ~i/sau care 
desfasoara activitati in perimetrul ~i in vecinatatea ariei naturale protejate" 
- art.21, alin. 5: "Planurile de amenajare a teritoriului , cele de dezvoltare locala ~i 
nationala, precum ~i orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria 
naturala protejata vor fi armonizate de catre autoritatile emitente cu prevederile planului de 
management" 
- art 21. alin. 6: ,,Autoritatile locale ~i nationale cu competente ~i responsabilitati in 
reglementarea activitatilor din ariile naturale protejate sunt obligate sa instituie, de comun 
acord cu administratorii ariilor naturale protejate ~i. dupa caz, cu autoritatea publica 
centrala pentru protectia mediului ~i padurilor, masuri speciale pentru conservarea sau 
utilizarea durabila a resurselor naturale din ariile naturale protejate, conform prevederilor 
planurilor de management". 

Con~tientizare ~i educatie ecological Monitorizare: 
1. Conservarea $i managementul biodiversitafii (habitatului de interes conservativ) -
Masura generala I Obiectiv specific 1. Asigurarea conservarii habitatului 6110* Paji~ti 
rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi , in sensul mentinerii starii de 
conservare favorabila: 

_ - Mentinerea suprafetei ~i functiilor habitatului 6110* Paji~ti rupicole calcifile sau bazifil';l.'. :-.~ • 
din Alysso-Sedion albi / "~°!:-~~:WTEcli4-i.,,,, , __ .....;. _______________________________ ~ •-.;, ~R~~ -~~ . 
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2. lnventarierea I evaluarea detaliata $i monitoringul biodiversitafii 
2.1. Realizarea/actualizarea inventarului pentru habitatul de interes conservativ 6110* 
Paji~ti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi - prin actualizarea inventarului 
pentru habitatul de interes conservativ 611 O* Paji~ti rupicole calcifile sau bazifile din 
Alysso-Sedion albi 
2.2. Realizarea monitorizarii starii de conservare a habitatului de interes conservativ 611 O* 
Paji~ti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi 
2.3. Realizarea/actualizarea inventarelor (evaluarea detaliata) pentru elementele abiotice 
de interes pentru conservarea biodiversitatii fn aria protejata 

Realizarea evaluarii detaliate a geologiei ariei naturale protejate 
Realizarea evaluarii detaliate a hidrologiei/hidrografiei ariei naturale protejate 

3. Administrarea $i managementul efectiv al ariei naturale protejate $i asigurarea 
durabilitafii managementului 

- Realizarea !j,i instalarea bornelor indicatoare pentru evidentierea limitelor ariei 
naturale protejate 

- lntretinerea mijloacelor de semnalizare a limitelor ariei naturale protejate 
- Realizarea de patrule periodice pe teritoriul ariei naturale protejate 
- Perceperea de taxe pentru avizele acordate 
- Achizitionarea elementelor de logistica necesare (echipament de teren etc.) 
- lntreti~erea elementelor de logistica necesare (echipament de teren etc.) 

Monitorizarea implementarii Planului de management 
- Urmarirea indicatorilor de monitorizare (calitativi !j,i cantitativi), milestone-urilor !j,i a 

livrabilelor planului de management 
- Ajustarea/modificarea indicatorilor functie de modificarea implementarii planului de 

management. 
- Evaluarea nevoilor de formare a personalului implicat fn managementul ariei naturale 

protejate 
- Desfa!j,urarea cursurilor de instruire necesare 

4. Comunicare, educafie ecologica $i con$tientizarea publicului 
Elaborarea/actualizarea Strategiei !j,i a Planului de actiune privind con!j,tientizarea 
publicului 

- Constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea Strategiei 
- Realizarea de fntalniri pentru elaborarea Strategiei 
- Realizarea de materiale informative referitoare la aria naturala protejata (bro!j,uri, 

pliante, postere, carti !j,i alte modalitati de informare) 
- Realizarea site-ului web al ariei naturale protejate 
- Realizarea !j,i difuzarea unui material documentar referitor la aria naturala protejata 
- Realizarea de panoLiri educative 
- Evaluarea impactului activitatilor de comunicare, informare, con!j,tientizare !j,i 

~- educatie ecologica (sondaje, chestionare sociologice) 
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5. Utilizarea durabila a resurselor naturale 
Elaborarea unui ghid, cuprinzand cele mai bune practici de administrare a paji~tilor de 
stancarie promovarea acestuia in randurile proprietarilor 

Obligatiile titularului: 
• Titularul Deciziei de Tncadrare are obligatia de a mentine ~i de a nu periclita starea de 

conservare favorabila a speciilor ~i habitatelor naturale precum ~i de a asigura 
integritatea Retelei Ecologice Europene Natura 2000/ariilor naturale protejate. 

• Respectarea prevederilor din avizul administratorului; Situl ROSCI0234 Stanca 
~tefane~ti nu are custode la data emiterii deciziei etapei de Tncadrare ~i este in 
administrarea Agenfiei Nafionale pentru Arii Naturale Protejate . 

• Respectarea legislatiei de mediu Tn vigoare. 
• Titularul planului are obligatia sa intocmeasca si sa transmita anual la APM Boto~ani, 

pana la sfarsitul primului trimestru al anului ulterior realizarii monitorizarii (art.27, alin. 
(3) din H.G. nr.1076/2004) rezultatele planului de monitorizare a activitatilor prevazute 
in planul de management. 

lnformarea ~i participarea publicului la procedura de evaluare de mediu: 
- f n urma publicarii in cotidianul regional ,,Ziarul Evenimentul" a anunturilor publice 

privind prima versiune a "Planului de management al Sitului ROSCI0234 Stanca 
~tefane~ti", Tn zilele de 26.04.2019 ~i30.04.2019, pana la luarea deciziei de 
incadrare nu au fost semnalate observatii din partea publicului. 

- Anuntul privind decizia etapei de incadrare a fost publicat de catre titular in ,,Ziarul 
Evenimentul" , Tn data de 30.07.2019. 

- Anuntul privind decizia de Tncadrare a fost afi~at la sediul APM Boto~ani Tn data de 
05.08.2019. 

Planul propus nu necesita parcurgerea procedurii de realizare a evaluarii de mediu. 

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Tntocmit, 
p. $ef Serviciu A.A.A. , 

~ cons. Camelia Musteata 
~- (WL~ ' 
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