
CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII -  
PREMISĂ PENTRU CREȘTEREA 

NIVELULUI DE TRAI

[INTRODUCEȚI 
O FOTOGRAFIE] 

fotografia trebuie sa fie de dimensiunea: 
297 (lățime) x 120 (înălțime) mm,
aceasta trebuie sa fie in format pdf

[Introduceți titlul proiectului]

BENEFICIAR: [INTRODUCEȚI NUMELE BENEFICIARULUI]

OBIECTIV: [Introduceți Obiectivul Proiectului]

Valoarea totală a proiectului (lei): 
[INTRODUCEȚI SUMA ÎN LEI]

Valoarea cofinanțării UE (lei): 
[INTRODUCEȚI SUMA ÎN LEI]

Proiect cofinanțat din Fondul [INTRODUCEȚI NUMELE FONDULUI] prin Programul [INTRODUCEȚI 
NUMELE PROGRAMULUI 2014-2020]

[INTRODUCEȚI 
SIGLA 

BENEFICIARULUI]

Proiect implementat de Fundația Corona Iași în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani



2
Cuprins

I. Informații generale 3
II. Descrierea siturilor 4
III. Importanţa ariei/zonei proiectului pentru biodiversitate şi/sau 

pentru conservarea speciilor/tipurilor de habitate
10

IV. Descrierea speciilor și habitatului de interes comunitar 10
V. Presiuni și amenințări 13
VI. Măsuri de conservare pentru specii și habitate 15

VII. Planurile de management ale ariilor naturale protejate 16

VIII. Avantaje. Beneficii. Oportunităţi 17



3
 I.INFORMAȚII GENERALE

Ce este Biodiversitatea?     

„Biodiversitate”  este  termenul  pe  care  îl  utilizăm pentru  a  pune  în  evidență  bogăția mediului 
natural. Este varietatea imensă a animalelor, plantelor și a habitatelor. Biodiversitatea este vitală pentru 
numeroase activități umane. O mare parte din producția alimentară este posibilă numai datorită avantajelor 
naturale, cum ar fi solul fertil, apa și albinele care asigură polenizarea plantelor și a arborilor. 
   Biodiversitatea  interacționează cu mediul  fizic pentru  a  crea ecosistemele  care  vin  în  sprijinul 
organismelor vii, din rândul cărora facem parte și noi. Nu putem supraviețui fără mediul natural,  însă, 
de prea multe ori, considerăm că este ceva ce ni se cuvine de la sine, uitând adesea să apreciem natura. 
Fiecare dintre noi putem să ne implicăm în acțiuni menite să stopeze pierderea de biodiversitate.

                

Ce este NATURA 2000?                                       

Rețeaua Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eșantion 
reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes comunitar.

Cunoscută sub numele de Natura 2000, aceasta este cea mai mare reţea de zone protejate din 
lume,  reflectând  importanţa  pe  care  noi  o  acordăm  biodiversităţii. A  fost  constituită  nu  doar  pentru 
protejarea  naturii,  ci  și  pentru menținerea  acestor  bogății  naturale  pe  termen  lung,  pentru  a  asigura 
resursele necesare dezvoltării socio-economice. Rețeaua Natura 2000 pornește de la principiul că oamenii 
și natura funcționează cel mai bine în parteneriat. Scopul său nu este să excludă activități economice, ci 
să se asigure că acestea sunt compatibile cu protejarea speciilor și habitatelor valoroase. În România sunt 
declarate 606 situri Natura 2000 cu o suprafață de cca 85262.67 km2. Dintre acestea, un număr de 16 situri 
Natura 2000 sunt declarate în județul Botoșani, cu o suprafața de cca 495,38 km2.
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Care este obiectivul prioritar al Uniunii Europene pentru anul 2020?

  Obiectivul prioritar al Uniunii Europene pentru anul 2020, este  stoparea pierderii biodiversităţii 
din Uniunea Europeană până în 2020, odată cu sporirea contribuţiei Uniunii Europene la combaterea 
pierderii biodiversităţii pe plan mondial.

Ce este Programul Operational Infrastructură Mare?

Programul  Operational  Infrastructura  Mare  (POIM)  a  fost  elaborat  pentru  a  răspunde  nevoilor  de 
dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic 
Comun  şi  Documentul  de  Poziţie  al  serviciilor  Comisiei  Europene.  Strategia  POIM  este  orientată  spre 
obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările 
Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe 
consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin 
utilizarea mai eficientă a resurselor.

Proiectul  pe  care  îl  implementăm  în  siturile  ROSCI0276Albești, ROSCI0417Manoleasa, 
ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni, ROSCI0234 și rezervația Stânca Ștefănești are  ca  obiectiv  general 
sprijinirea protecţiei şi îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor şi habitatelor din cadrul acestora.

Siturile Natura 2000 ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni-Vorniceni, 
ROSCI0234 și rezervația Stânca Ștefănești

II.DESCRIEREA SITURILOR

II.1. Date de identificare

ROSCI0276 Albești (148,7ha), ROSCI0417 Manoleasa (103,9ha), ROSCI0317 Cordăreni-Vorniceni 
(103ha), sunt incluse în reţeaua ecologică europeană NATURA 2000, fiind declarate situri de importanţă 
comunitară  (SCI),  conform  Ordinului  Ministrului  Mediului  şi  Pădurilor  nr.46/2016  privind instituirea 
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regimului de arie natural protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă 
a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

ROSCI0234Stânca-Ștefănești (0,3ha) este inclus în reţeaua ecologică europeană NATURA 2000, fiind 
declarat sit de importanţă comunitară (SCI), conform Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1964/2007 
privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară 
ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat  și completat prin 
Ordinul Ministrului Mediului nr 2387/2011.

Denumire administrator/custode:
Siturile  Natura  2000  ROSCI0276Albești, ROSCI0417Manoleasa, ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni, 

ROSCI0234Stânca-Ștefănești  sunt  administrate  de  Agenția  Națională  pentru  Arii  Naturale  Protejate, 
structură aflată în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

II.2. Descrierea fizico-geografică

Localizare:

ROSCI0276Albești 

Din  punct  de  vedere  fizico-geografic,  acest  sit  este  localizat 
în  partea  de  NE  a  României  (fig1),  pe  teritoriul  administrativ  al 
comunei Albești, din județul Botoșani. În cadrul județului, situl este 
amplasat  în partea de SE,  în  imediata apropiere a  satelor Albești 
și Coștiugeni (comuna Albești), la aproximativ 50 km de municipiul 
Botoșani. Suprafața sitului-148,7 ha.

Fig. 1 Localizarea sitului ROSCI0276Albești
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ROSCI0417Manoleasa

Din  punct  de  vedere  fizico-geografic,  situl  Natura  2000 
ROSCI0417Manoleasa se află localizat în partea de NE a României(fig2), 
pe  teritoriul  administrativ  al  comunei  Manoleasa,  din  județul 
Botoșani.  În  cadrul  județului,  comuna  Manoleasa  ocupă  o  poziție 
centrală  pe  latura  estică  a  județului  în  zona  adiacentă  a  lacului  de 
acumulare  Stânca-Costești,  în  zona de  vărsare  a Volovățului  în  Prut, 
situl ROSCI0417 Manoleasa aflându-se  în partea de  sud-vest  și  vest a 
localității Manoleasa, în imediata apropiere a localității, la aproximativ 
60 de km de municipiul Botoșani. 

Suprafața sitului este de 103,9 ha.

ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni

Din  punct  de  vedere  fizico-geografic,  situl  Natura  2000 
ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni  se  află  localizat  în  partea  de  NE  a 
României(fig3),  pe  teritoriul  administrativ  al  comunei  Cordăreni 
din  județul  Botoșani.  În  cadrul  județului  Botoșani,  situl  ROSCI0317 
Cordăreni  –  Vorniceni  (comuna Cordăreni)  se  află  în  partea  nordică 
la o distanță de aproximativ 55 de km de municipiul Botoșani.  Aria 
naturală protejată Cordăreni – Vorniceni se află la o distanță de 1 km 
de satul Cordăreni, pe versantul cu expoziție vestică a Dealului Holm, 
coborând spre limita vestică în valea pârâului Ibăneasa. 

Suprafaţa sitului- 103 ha.

Fig. 2 Localizarea sitului ROSCI0417 Manoleasa

Fig. 3 Localizarea sitului ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni



7

ROSCI0234Stânca-Ștefănești și rezervația naturală Stânca-Ștefănești 

Din  punct  de  vedere  fizico-geografic,  situl  Natura  2000 
ROSCI0234Stânca-Ștefănești  care  se  suprapune  peste  rezervația 
naturală  Stânca-Ștefănești,  se  află  localizat  în  partea  de  NE  a 
României(fig4), pe teritoriul administrativ al orașului Ștefănești din 
județul Botoșani, în capătul dealului Punari, la aproximativ 1 km de 
satul Stânca. În cadrul județului, situl este amplasat în partea de 
est, la aproximativ 61 km de municipiul Botoșani.

Suprafaţa sitului este de 0,3 ha.

Caracteristici generale ale siturilor:

1.ROSCI0276Albești

Clase de habitat Pondere în %
N07Mlaștini, turbării 0.7
N12Culturi(teren arabil) 2.68
N14Pășuni 96.62

2.ROSCI0417Manoleasa

Clase de habitat Pondere în %
N12Culturi(teren arabil) 2.57
N14Pășuni 97.39

Fig.4 Localizarea sitului ROSCI0234Stânca-Ștefănești
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3.ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni

Clase de habitat Pondere în %
N12Culturi(teren arabil) 5.22
N14Pășuni 94.78

4.ROSCI0234Stânca-Ștefănești

Clase de habitat Pondere în %
N06Râuri, lacuri 18.69
N07Mlaștini, turbării 81.31

Specii de mamifere enumerate în Anexa II și IV a Directivei Consiliului 92/43/CEE existente în siturile 
ROSCI0276Albești, ROSCI0417Manoleasa, ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni
1.ROSCI0276Albești

Denumire științifică Anexa Directivei Habitate şi OUG 57/2007
Spermophilus citellus Anexa II și IV a Directivei 92/43/CEE, Anexa 3 și 4A OUG 57/2007

2.ROSCI0417Manoleasa

Denumire științifică Anexa Directivei Habitate şi OUG 57/2007
Spermophilus citellus Anexa II și IV a Directivei 92/43/CEE, Anexa 3 și 4A OUG 57/2007

3.ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni

Denumire științifică Anexa Directivei Habitate şi OUG 57/2007
Spermophilus citellus Anexa II și IV a Directivei 92/43/CEE, Anexa 3 și 4A OUG 57/2007
Bombina bombina Anexa II și IV a Directivei 92/43/CEE, Anexa 3 și 4A OUG 57/2007
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Siturile ROSCI0276Albești, ROSCI0417Manoleasa, ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni cuprind habitate de pajiști 
favorabile  speciei  de  interes  conservativ  Spermophilus citellus  (popândău),  existentă  în  aceste  situri. 
În plus, ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni  cuprinde  și  habitate de  zonă umedă  favorabile  speciei Bombina 
bombina (buhai de baltă cu burta roșie). 
Habitate de interes comunitar din Anexa I a Directivei 92/43/CEE

Tip habitat Anexa Directivei Habitate şi OUG 57/2007
6110* Pajiști  rupicole  calcaroase  sau  bazofile  cu 
Alysso-Sedion albi (situl Stânca-Ștefănești)
40AO  Tufărișuri  subcontinentale  peri-panonice(situl 
Stânca-Ștefănești)

Anexa I a Directivei 92/43/CEE, Anexa 2 OUG 
57/2007

62C0*Stepe ponto-sarmatice(siturile: Albești, 
Manoleasa, Cordăreni-Vorniceni)

Anexa I a Directivei 92/43/CEE, Anexa 2 OUG 
57/2007

În siturile ROSCI0276Albești,  ROSCI0417Manoleasa, 
ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni  s-a  identificat  habitatul  de  interes 
comunitar prioritar 62C0 *Stepe ponto-sarmatice. 

Situl ROSCI0234Stânca-Ștefănești, este reprezentat de două tipuri 
de habitate de  interes comunitar: 6110 *Pajiști rupicole calcaroase 
sau bazofile cu Alysso- Sedion albi și 40AO Tufărișuri subcontinentale 
peri-panonice.  Situl  include  rezervația  naturală  RONPA0243Stânca-
Ștefănești, declarată prin Legea nr 5/2000 cu modificările și completările 
ulterioare.  În  rezervație  vegetează  specia  floristică  Schivereckia 
podolica, endemism național și alte  specii importante de floră, unele 
endemice. Schivereckia podolica
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III.IMPORTANŢA ARIEI/ZONEI PROIECTULUI PENTRU BIODIVERSITATE 

ŞI/SAU PENTRU CONSERVAREA SPECIILOR/TIPURILOR DE HABITATE

Siturile au o importanţă prioritară în vederea conservării populaţiilor 
de  popândău  (Spermophilus citellus),  a  speciei  buhaiul  de  baltă  cu 
burta roșie (Bombina bombina) și a trei habitate de interes comunitar 
și anume: Pajiști rupicole calcaroase sau bazofile cu Alysso- Sedion albi, 
Stepe ponto-sarmatice, Tufărișuri subcontinentale peri-panonice. 

IV.DESCRIEREA SPECIILOR ȘI HABITATELOR DE IMPORTANȚĂ COMUNITARĂ

SPECII
Spermophilus citellus, cod 1335

Denumire populară: popândău, şuiţă, ţastar
Este un animal de talie  relativ mică, cu o  lungime a corpului de aproximativ 

20 cm. Corpul este alungit, capul aproximativ rotund cu urechi mici, cu membre 
scurte, adaptate traiului în galeriile săpate în pământ. 

Diferenţa dintre masculi  şi  femele este greu sesizabilă  la prima vedere, fiind 
dată în principal de mărimea indivizilor (masculii au dimensiuni mai mari comparativ 
cu femelele). 
  Popândăul prezintă mai multe sezoane de activitate și depind de temperatură. 
În general, este activ din  luna aprilie până  în  lunile august-septembrie sau chiar 
octombrie. Perioada de hibernare este din septembrie sau jumătatea lui octombrie şi până la sfârșitul lunii 

Pajiști rupicole calcaroase sau bazofile 
cu Alysso- Sedion albi
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mai şi mijlocul lui aprilie. Masculii hibernează solitar în galerii, iar femelele împreună cu juvenilii din anul 
respectiv.  

Este un animal diurn, având două perioade active pe timpul zilei: în intervalul 7-11 şi 16-18. Perioada 
de reproducere începe imediat după ieşirea din hibernare. Nasc în medie 4-5 pui şi are o longevitate de 4-5 
ani.

Habitatul specific este cel de stepă, cu vegetaţie ierboasă joasă şi foarte joasă, în general, suprafeţe 
cu sol bine drenat (păşuni, pajişti, islazuri, etc). Evită pădurea şi zonele cu vegetaţie înaltă. Pentru galerii 
caută taluzurile, haturile, digurile, pantele domoale. A fost semnalat şi în terenuri cultivate, mai ales cu 
plante perene. Prezenţa lor depinde de menţinerea unei vegetaţii scunde (păşunat). 

Trăieşte în colonii, având fiecare individ galerie proprie. 
Se disting două tipuri de galerii: galeriile temporare - superficiale (la o adâncime de 30 cm) şi galeriile 

permanente – pentru hibernare, cu o structură mai complicată şi situate la o adâncime de până la 2 m. 
În galeriile temporare se adăpostesc provizoriu şi se hrănesc.  În galeriile permanente, femelele nasc şi 
îşi cresc puii, îşi adună provizii, hibernează. Spre sfârșitul perioadei active, popândăul se pregătește de 
hibernare adunând rezerve nutritive sub formă de grăsimi; își construiește culcușul de hibernare folosind 
iarba uscată, iar intrările galeriilor le acoperă cu vegetație uscată 
sau pământ. Perioadele de activitate  şi de hibernare  sunt  strâns 
legate de factorul temperatură. 

Este o specie omnivoră cu un spectru trofic relativ larg: tulpini 
tinere, seminţe, rădăcini, flori, muguri, artropode terestre de talie 
mare, etc. 

Starea de conservare a speciei în cele trei situri ROSCI0276Albești, 
ROSCI0417Manoleasa, ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni este 
Nefavorabil-inadecvată, conform studiilor de evaluare a stării de 
conservare pentru popândău, realizate în cadrul proiectului. Bombina bombina, cod 1188

Denumire populară: buhai de baltă 
cu burta roșie
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 Buhaiul de baltă cu burta roșie este o specie de talie mică, de dimensiuni reduse având lungimea de 
4-5 cm. Partea dorsală a corpului, acoperită de negi, este de culoare cafenie-cenușie, cu pete de culoare 
închisă (verzui sau brun-negicioase). Partea ventrală a corpului este neagră, cu pete mici albe și pete mari 
colorate de la portocaliu până la roșu. 

Perioade  critice  sunt  cele  de  migrație  (primăvara  și  toamna),  când  este  posibil  ca  indivizii  să 
traverseze șosele/ alte drumuri de acces, dar și în tot decursul anului în cazul unor impacturi grave asupra 
habitatelor în care trăiesc și se reproduc indivizii speciei. 

Preferă ca habitat bălţile de dimensiuni mai mari, permanente sau semipermanente, cu vegetaţie 
palustră bogată, zone mlăştinoase, dar şi ape încet curgătoare (izvoare, canale de irigaţie). Este specie 
termofilă, fiind activă la temperaturi cuprinse între 10 şi 30° C. Se retrag pe uscat pentru hibernare în 
perioada septembrie - octombrie. Iese din hibernare în perioada martie aprilie, când intră în apă pentru 
reproducere.  În timpul reproducerii (aprilie – mai), masculii orăcăie, în special seara şi noaptea, în cor, 
într-un tempo caracteristic; femelele răspund prin sunete uşoare, slabe. Ouăle (între 10-100/ pontă) sunt 
depuse izolat sau în grămezi mici, fixate de obicei pe plante. După 8 - 9 zile apar mormolocii, care prin 
septembrie - octombrie devin broscuţe cu picioare dezvoltate, pierd coada şi branhiile. Hrana constă din 
animale acvatice, dar și din tot felul de insecte de uscat. Are puțini dușmani, datorită glandelor veninoase 
din negii pielii care secretă un lichid alb, vâscos, cu miros acid, iritant. În caz de pericol se ascund în mâlul 
de pe fundul apei. Dacă este surprins pe uscat, ia o poziție de apărare, cu abdomenul viu colorat răsturnat 
în sus, corpul rigid, picioarele anterioare acoperindu-i ochii; sensul acestui reflex este să simuleze moartea, 
fiind totodată și un semnal pentru eventualul prădator că este o specie necomestibilă, veninoasă. Perioada 
de reproducere începe în aprilie.

Starea de conservarte a speciei în situl ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni este Nefavorabilă-inadecvată.

Habitate de importanță comunitară: clasa de habitate Pajişti şi tufărișuri

1.Habitatul 6110*Pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi din situl ROSCI0234 
Stânca-Ștefănești,  ocupă  aproximativ  1%  din  suprafața  sitului.  În  România,  habitatul  este  răspândit 
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pe  coline  în  Transilvania,  Banat,  Oltenia,  pe  suprafețe  relativ  restrânse  de  aproximativ  1–3  ha,  și  pe 
dealul Punari, sat Stânca, comuna Ștefănești, județul Botoșani, pe suprafața de sub 1 ha.  În compoziția 
floristică  a  habitatului  întâlnim  specia  rară  Schivereckia podolica,  ce  are  limita  vestică  a  arealului  în 
acest sit. Suprafața habitatului în sit este de cca 100mp. Un rol determinant pentru acest tip de habitat 
îl are substratul calcaros, depozitele de loess și stratul vegetal pe care este instalată vegetația pionieră 
xerofilă. Din analiza rezultatelor “Studiului Ştiinţific de evaluare a starii de conservare a speciilor” din 
situl  ROSCI0234Stânca-Ștefănești  realizat  în  cadrul  proiectului,  s-a  concluzionat  că  starea actuală de 
conservare a habitatului 6110 este favorabilă.

2.Habitatul 40AO Tufişuri subcontinentale peri-panonice din situl ROSCI0234Stânca –Ștefănești.

3.Habitatul 62C0*Stepe ponto-sarmatice din  siturile  ROSCI0276Albești,  ROSCI0417Manoleasa, 
ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni este favorabil speciei Spermophilus citellus, fiind xero-termofil, cu pajişti 
stepice. În situl analizat, aceste pajişti sunt intens păşunate. Starea actuală de conservare a habitatului 
62C0 este favorabilă.

V. MĂSURILE DE CONSERVARE PENTRU SPECII ȘI HABITATE

V.1.Măsurile de conservare pentru speciile: Spermophilus citellus (popândău) din siturile 
ROSCI0276Albești, ROSCI0417Manoleasa, ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni şi Bombina bombina (buhai 
de baltă cu burtă roșie) din situl ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni sunt următoarele:

•Îmbunătățirea calității habitatelor pentru specia Spermophilus citellus și Bombina bombina;

•Instituirea unui regim rațional de pășunat pe suprafața siturilor și evitarea suprapăşunatului în zonele 
limitrofe siturilor;

•Combaterea eroziunii solului pe suprafața siturilor;
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V.2.Măsurile de conservare pentru habitatul 6110*Pajişti rupicole calcaroase sau bazofile cu 
Alysso- Sedion albi din situl ROSCI0234 Stânca-Ștefănești sunt următoarele:

•Extinderea măsurilor de conservare şi în zonele limitrofe siturilor, unde se află părţi din populaţiile celor 
două specii; 

•Menținerea zonelor umede în situl ROSCI0317 Cordăreni –Vorniceni, favorabil speciei Bombina bombina 
și interzicerea desecării suprafețelor umede și acoperite de apă;

•Crearea și întreținerea unor bălți în scopul coerenței biotopurilor pentru specia Bombina bombina (buhai 
de baltă cu burta roșie);

•Interzicerea incendierii vegetației;

•Interzicerea utilizării îngrășămintelor chimice în situri;

•Monitorizarea  periodică  a  stării  de  conservare  pentru  speciile  Spermophilus citellus  (popândău)  şi 
Bombina bombina (buhai de baltă cu burtă roșie).

•Stoparea invaziei speciilor lemnoase prin defrişare;

•Controlul accesului animelelor ierbivore pe suprafața habitatului;

•Interzicerea exploatării rocii la suprafață;

•Eliminarea  speciilor  de  arbuști  de  pe  substratul  calcaros  și menținerea  litierei  la  aproximativ  2  cm 
grosime;

•Îmbunătățirea cunoștiințelor despre regenerarea comunităților și speciilor de plante caracteristice 
habitatului, la nivelul factorilor de interes.
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 V.3 Măsurile de conservare pentru habitatul 62C0*Pajiști ponto-sarmatice din ROSCI0276Albești, 

ROSCI0417Manoleasa, ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni sunt următoarele:

VI.PRESIUNI ȘI AMENINȚĂRI

1.ROSCI0471Manoleasa, ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni, ROSCI0276 Albești

2.ROSCI0234 Stânca-Ștefănești 

În sit nu sunt activități antropice. Situl se află în zona de graniță, unde nu sunt activități economice 
sau de altă natură ci numai activități de pază, control și dirijare a traficului de persoane care se desfășoară 
doar pe căile de intrare și ieșire din România și Republica Moldova. 

Au fost identificate următoarele presiuni și amenințări:

•Păstrarea modului de folosinţă actual al terenurilor, cu menţinerea metodelor tradiționale de păşunat 
şi/sau cosit; 

•Evitarea păşunatului intens al pajiştilor, în toate anotimpurile;

•Conservarea acestui tip de habitat natural, datorită existenţei unor specii de plante şi animale menţionate 
în Directiva Habitate 92/43/EEC;

•Limitarea impacturilor antropice; 

•Regenerarea pajiştilor să se facă doar pe cale naturală;

•Interzicerea cu desăvârşire a utilizării îngrăşămintelor de sinteză sau a fertilizanţilor;

•Evitarea extinderii terenurilor arabile din sit pentru a face loc culturilor agricole.
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•Ploile torențiale

•Seceta prelungită

•Absenta pășunatului

•Incendii de origine antropică

•Succesiunea vegetației

VII. PLANURILE DE MANAGEMENT ALE ARIILOR NATURALE PROTEJATE-ROLUL LOR 
Managementul unei arii  naturale protejate  se  face pe baza unui Plan de management  - document 

strategic  pe  termen  lung  al  cărui  scop  este  acela  de  a  stabili  măsurile  şi  acţiunile  necesare  pentru 
îmbunătăţirea/menţinerea  unui  statut  de  conservare  favorabil  pentru  habitatele  şi  speciile  de  floră  şi 
faună sălbatică pentru care au fost desemnate acele arii naturale protejate.

Măsurile prevăzute se elaborează astfel încât să ţină cont de exigenţele economice, sociale, şi culturale, 
precum şi de particularităţile regionale şi locale ale zonei, prioritate însă având obiectivele care au dus la 
constituirea ariei naturale protejate.

Alături de Planul de management se elaborează şi regulamentul ariei naturale protejate, prin care se 
stabilesc regulile care trebuie respectate pe teritoriul ariei protejate.

În cadrul proiectului pe care îl implementăm se elaborează Planurile de management/Regulamentele 
siturilor  ROSCI0276Albești, ROSCI0417Manoleasa, ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni, ROSCI0234 și 
rezervația Stânca Ștefănești, pentru a asigura implementarea unui management eficient şi durabil, prin:
-  asigurarea unui statut favorabil de conservare al speciilor și habitatelor 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 ariile 
naturale protejate;
-  promovarea  turismului  în  zonă,  care  să  nu  afecteze  negativ  starea  de  conservare  a  speciilor/
habitatelor şi să ducă la creşterea respectului pentru valorile naturale;
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-  conştientizarea  şi  educarea  publicului  şi  a  factorilor  interesaţi  pentru  înţelegerea  importanţei 
conservării naturii şi realizarea  managementului durabil în situri.

VIII.AVANTAJE. BENEFICII. OPORTUNITĂŢI.

CU “NATURA 2000” AI NUMAI DE CÂŞTIGAT!

Un sit Natura 2000 este mai mult decât o arie de protectie pentru specii și habitate, pentru că el poate 
juca un rol foarte important în dezvoltarea  socio-economică a comunității locale sau regionale. Avantajele 
existenței unui sit Natura 2000 sunt:
Primeşti BANI pentru tine şi comunitatea ta, de la Uniunea Europeană şi Guvern prin:

• Scutirea de impozit pe terenul agricol situat în aceste arii;
• Oferirea unei surse de venit pentru administratorii de terenuri atunci când pe acestea există: 

specii şi habitate de importanţă comunitară;
• Încurajarea şi finanţarea activităţilor care nu afectează natura: ecoturismul, agricultura ecologică, 

meşteşugurile tradiţionale ş.a.;
• Plăți compensatorii pentru respectarea măsurilor de conservare;
• Finanţări nerambursabile pentru dezvoltarea economică durabilă a zonei, prin programe europene.

     O şansă pentru o viaţă mai sigură, mai bună, mai curată, mai sănătoasă prin:
• Evitarea: inundaţiilor, secetei, alunecărilor de teren şi alte asemenea fenomene ce pot să aducă 

mari nenorociri în viaţa ta şi/sau a comunităţii tale;
• Menţinerea rezervelor de apă, reducerea eroziuni solului si alte asemenea rezultate care au un 

efect pozitiv, în viata ta sau a comunităţii tale;
• Mai multe şanse pentru un loc de muncă lângă casa ta;
• Reducerea cheltuielilor de sănătate (traieşti în aer curat, te poti odihni şi recreea în mijlocul 

cadrului natural al sitului Natura 2000);
• Conservarea resurselor naturale pentru; alimente, energie, etc.
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Noi oportunităţi pentru dezvoltare durabilă:
• Utilizarea cadrului natural al sitului Natura 2000, în scop economic prin: activităţi de agroturism 

şi ecologic, vânătoare şi pescuit sportiv, agricultură ecologică, meşteşuguri tradiţionale;
• Promovarea specificului zonei respective prin diverse activităţi;
• Şansă mai mare de realizare a necesităţilor comunităţii în ceea ce priveşte: infrastructura, educaţia, 

sănătatea, etc.;
• Producerea, promovarea şi vânzarea de produse/servicii sub o marcă locală (ex: vin, brânză, miere, etc);
• Crearea de ateliere meşteşugăreşti, puncte de vânzare, pentru încurajarea practicării meseriilor 

tradiţionale;
• Încurajarea comunităţilor locale pentru a realiza muzee ale vieţii rurale;
• Obţinerea mai uşor de fonduri europene nerambursabile atât pentru IMM-uri cât şi pentru 

Administraţiile publice locale.

Comportamente nefavorabile conservării biodiversității

                             

Suprapășunat ROSCI 0276Albești- impact negativ asupra populaţiei de Spermophilus citellus-fotografie 
realizată în timpul studiilor de teren
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Comportamente favorabile conservării biodiversității
                    

Menținerea vegetației scurte, păşunată- habitat favorabil speciei popândău, în partea de NE  a sitului 
ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni, fotografie realizată în timpul studiilor de teren

INGREDIENTE NECESARE: 

-Conștientizare și Bunăvoință! 

-Dorința de a trăi mai bine! 

-Valorificarea oportunităților!
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