SEMINAR

pentru închiderea oficială a proiectului
“Protecţia şi promovarea biodiversităţii
sitului ROSCI0229 SIRIU”
Proiect cofinanţat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin POS Mediu 2007 - 2013
Buzău,
decembrie 2015

Programul Operaţional Sectorial „MEDIU” 2007-2013
Autoritate de Management : Ministerul Fondurilor Europene*
Axa Prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de
Management pentru Protecţia Naturii”
Domeniul major de intervenţie – “Dezvoltarea infrastructurii
şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii
şi reţelei Natura 2000”
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare
Regională prin POS Mediu 2007 - 2013
*Semnarea contractului de finantare s-a realizat având ca Autoritate de Management Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

Programul Operaţional Sectorial „MEDIU” 2007-2013

Obiectiv global: protecţia şi îmbunătăţirea
calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în
România,
urmărindu-se
conformarea
cu
prevederile acquis-ului de mediu

Proiect: “Protecţia şi promovarea biodiversităţii
sitului ROSCI0229 SIRIU”
Beneficiar: Consiliul Judeţean Buzău

Valoarea totală a proiectului: 2.435.992 lei cu TVA*
- valoarea eligibilă este de 2.314.416 lei inclusiv TVA
(finanţare nerambursabilă din FEDR şi buget de stat)
- valoarea neeligibilă este de 121.531 lei inclusiv TVA
*conform actului aditional nr. 1/2015 la contractul de finanţare nr. 140.986/06.06.2013

Localizarea
proiectului

Obiectivul general al proiectului:
•Eficientizarea managementului conservativ al sitului
Obiectivele specifice ale proiectului:
•Realizarea infrastructurii de vizitare de interes public în
sit
•Monitorizarea speciei de interes comunitar Ursus arctos
•Stimularea interesului vizitatorilor pentru conservarea
biodiversitatii din sit şi conştientizarea impactului
activităţilor antropice asupra acesteia.

Justificarea necesităţii implementării proiectului:
Necesitatea construirii unui centru de vizitare în cadrul
sitului ROSCI0229 Siriu a apărut în contextul acţiunilor
desfăşurate de Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de
custode al sitului, pentru menţinerea stării favorabile de
conservare a sitului, în contextul lipsei unui sistem
informaţional coerent care să asigure vizitatorilor toate
informaţiile necesare privind importanţa protecţiei naturii,
zonele specifice, căile de acces etc

Justificarea necesităţii implementării proiectului:

Un
management
adecvat
asigură
conservarea
diversităţii biologice prin prevenirea şi excluderea
oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a
folosinţelor terenurilor peste capacitate de suport a
acestora şi prin promovarea activităţilor tradiţionale
durabile practicate de comunităţile din zonă,
valorificând într-o manieră durabilă capitalul natural
existent.

Justificarea necesităţii implementării proiectului:
Realizarea infrastructurii de vizitare de interes public în
sit este o activitate recomandată în Planul de
management şi Strategia de vizitare a sitului ROSCI0229
SIRIU şi pune bazele unei infrastructuri de vizitare care
are un impact nesemnificativ asupra sitului şi ajută la
neutralizarea ameninţărilor reprezentate de factorul
uman prin focalizarea interesul vizitatorilor pe traseele
tematice propuse prin Strategia de vizitare, ajutând la
educarea/informarea vizitatorilor cu privire la
necesitatea protejării şi conservării mediului, fără a
distorsiona peisajul

Justificarea necesităţii implementării proiectului:
Consiliului Judeţean Buzău, în calitate de custode al
sitului ROSCI0229 SIRIU are obligaţia de a contribui la
monitorizarea speciilor şi habitatelor de interes naţional şi
comunitar
Managementul adecvat asigură conservarea diversităţii
biologice prin prevenirea şi excluderea oricărei forme de
exploatare a resurselor naturale şi a folosinţelor
terenurilor peste capacitatea de suport şi prin promovarea
activităţilor tradiţionale durabile practicate de
comunităţile din zonă, valorificând într-o manieră durabilă
capitalul natural existent

Justificarea necesităţii implementării proiectului:
Stimularea interesului tuturor categoriilor de vizitatori
pentru conservarea biodiversităţii din situl ROSCI0229
Siriu prin cunoaşterea realităţilor din sit (condiţii
naturale, presiuni, ameninţări etc) şi a beneficiilor pe
care dezvoltarea durabilă o poate aduce zonei creează
premisele unei campanii de educare a populaţiei care
intră în legatură cu situl, printr-un comportament
prietenos faţă de mediul natural în general, nu numai
faţă
de
cel
din
sit.

Grupul ţintă:
- Custodele ariei naturale protejate

- Consiliile locale Chiojdu şi Siriu
- Comunitatea locală din comunele Chiojdu şi Siriu,
judeţul Buzău
- Sectorul economic
- Turişti şi vizitatori

Activităţile principale ale proiectului:
- Construirea infrastructurii de vizitare de interes public

pentru sit

- Implementarea sistemului de monitorizare a specie
Ursus arctos
- Activităţi de consultare, conştientizare şi informare a
cetăţenilor privind biodiversitatea şi impactului
activităţilor antropice asupra acesteia

Rezultatele proiectului:
- realizarea unei infrastructuri de vizitare care va contribui la

dezvoltarea durabilă şi eficientă în aria naturală protejată din reţeaua
ecologică Natura 2000: un centru de vizitare, panouri (15 panouri de
informare şi 7 panouri de atenţionare), 25 indicatoare de orientare, 2
locuri de popas, 2 locuri de campare, 2 observatoare pentru faună şi
peisaj;
- implementarea unui sistem eficient de monitorizare a stării speciei
Ursus arctos va contribui la obţinerea de date ştiinţifice despre
mărimea teritoriilor utilizate de indivizii speciei, rute-culoare de
deplasare, respectiv despre folosinţa sezonală a habitatului, pentru o
mai bună cunoaştere a biologiei - ecologiei speciei urs brun, aceasta
făcând posibilă planificarea măsurilor adecvate de conservare
- informarea şi educarea populaţiei/vizitatorilor cu privire la
necesitatea cunoaşterii, respectării şi protejării patrimoniului natural al
zonei

Rezultatele proiectului:
-1 logo creat, 30.000 pliante, 100 postere, 4 cărţi de onoare, 2 filme tip

reclamă, 1 film documentar, 10 diorame, 1 machetă tridimensională.
-1 panou pentru afişare temporară, 1 placă pentru amplasare
permanentă, 2 comunicate de presă la începutul şi sfârşitul proiectului
(inclusiv informare la finalizarea proiectului cu privire la finanţarea
obţinută şi la rezultatele proiectului, cu menţionarea Programului
Operaţional Sectorial Mediu), 1 seminar organizat la lansarea
proiectului şi 1 seminar organizat la închiderea proiectului, 2 conferinte
de presa (la lansarea şi la închiderea proiectului), 200 autocolante şi
plăcuţe pentru bunuri (obiecte fizice).
-1 UIP dotată
-4 rapoarte de audit realizate

Perioada de implementare a proiectului:
15 iunie 2013 – 31 decembrie 2015

Echipa de implementare a proiectelor:
-manager de proiect: Liviu Ciolan

- asistent manager: Florica Rădulescu
-responsabil pe probleme de achiziţii publice: Cristinela Grigore
-responsabil pe probleme tehnice Luminiţa Băcanu
-responsabil pe probleme tehnice: Vali Ene
-asistent financiar: Eliza Gheorghiu
-specialist GIS: Nicolae Mîndruță
-responsabil pe probleme de protecţia mediului şi comunicare:
Mihaela Pîrvu
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului
Judeţean Buzău, manager proiect – Liviu Ciolan, telefon/fax
0238-414112

Vă mulţumim !

