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Seminarul regional Nord Est 

Iaşi, 5 iunie 2013 

Seminarul regional Nord Est 



• Acquis comunitar

• Directivele UE “Păsări” şi “Habitate “

• Reţeaua NATURA 2000

• Negociere• Negociere

• Angajamente

• Transpunere

• Implementare



� campanii de diseminare a angajamentelor 
asumate;

� identificare situri potenţiale pentru NATURA 
2000 la nivelul judeţului;

�Furnizare date şi completare Formulare standard �Furnizare date şi completare Formulare standard 
NATURA 2000, colaborarea  cu specialişti in 
domeniu, ONG - uri, Universitatea A.I.CUZA;

�Organizare dezbateri cu factori interesaţi;
�Campanii de informare  - conştientizare
� Instruiri tematice pentru personalul APM Iaşi 



seminarii

prezentări



• reţeaua de arii protejate NATURA 2000:  DIRECTIVA 
“PĂSĂRI” ŞI DIRECTIVA “HABITATE” ale UE ;

• - transpunere: OUG 57/2007  privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 
a florei şi faunei salbatice , cu modificările şi 
completările ulterioare ;
Implementare:• Implementare:

• ORD  MMDD  1964/2007 instituirea regimului de arie 
naturală protejată a siturilor de importanţă 
comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 în România  

• HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie
specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000





COMPENSAŢIINATURA 2000 în judeţul Iaşi 

�4 SPA  

�18 SCI, 

�S - 50993 

Situri NATURA 2000 in anul 2007 

22 situri: 

�S - 50993 

ha (9,3% )



• Campanii de informare;

• Desemnarea APM Iaşi ca punct focal pentru bioregiunea stepică in cadrul 
proiectului MMDD “Implementarea reţelei NATURA 2000”

• Monitorizare situri;

• Impărtăşirea experienţei Natura 2000  colegilor din Republica Moldova in 
cadrul proiectului “Management comun România – Republica Moldova 
pentru conservarea biodiversităţii in zona de graniţă” implementat de către pentru conservarea biodiversităţii in zona de graniţă” implementat de către 
APM Iaşi  in perioada 2006-2008;

• Colaborare in cercetare 

• Dotare, instruire GIS si gestionare bază de date 

• Propunere măsuri minime de conservare 

• Parteneriate pentru elaborarea şi implementare de proiecte POS Mediu axa 
5;

• Reglementarea activităţilor in situri si in vecinatatea acestora prin aplicarea 
procedurii de evaluare adecvată .



Am informat.........

Am impartăşit experienţa.....

Primele lecţii de utilizare GIS 



Am utilizat aplicaţia CORINE LAND COVER in siturile N2000

Tipuri CLC in Siturile Natura 2000 judetul Iasi
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...şi tehnica NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) pentru evaluarea stării 

de conservare a  vegetaţiei din ROSCI Sărăturile din Jijia inferioară Prut  



Cuantificarea presiunii antropice asupra speciei 
vipera urssini moldavica 





Nr crt Denumire sit/amplasare
Tip sit 

(SPA/SCI)

Suprafată 

totală/suprafaţă 

jud Iaşi, ha

Specii şi habitate pentru care a fost propus

1 Acumulările Belceşti/jud. Iaşi SPA 2 099 / 2 099 16 specii de păsări (raţa roşie, barza albă, barza 

neagră, lopătarul, cătăliga, ciocântorsul ş.a.)

2 Dealul Mare Hârlău/jud. Iaşi şi Botoşani SCI 25112/ 9 040 Habitate: făget, păduri de stejar cu carpen;

Specii: papucul doamnei (Cypripendium calceolus) 

popandăul (Spermophilus citellus) , izvoraş cu burta 

- ORD  2387/2011, care modifică  Ord 1964/2007;

- HG 971/2011, care modifică  HG nr. 1284/2007 

Situri noi

galbena (Bombina variegata), broasca teştoasă de 

apă (Emys orbicularis) , fluturele buhă (Arytrura 

musculus)

3 Pădurea Floreanu-Frumuşica-Ciurea/jud. 

Iaşi şi Neamţ   

SCI 18978/ 16700 Habitate: făget, păduri de stejar cu carpen, zăvoaie 

cu salcie şi plop;

Specii: papucul doamnei(Cypripendium calceolus),

buhaiul de baltă/izvoraş cu burta roşie (Bombina 

bombina )

4 Râul Moldova Miteşti-Oniceni/jud.  Iaşi şi  

Neamţ

SCI 3 215 / 1 828 Specii: vidră, popândău (conectivitatea habitatelor); 

izvoraşul cu burtă galbenă, izvoraş cu burtă roşie; 

boarţă, moioagă, zvârlugă, dunariţă, porcuşărul de 

vad

5 Râul Siret Paşcani-Roman/jud. Iaşi şi

Neamţ

SCI 3 711 / 2 263 Specii: vidră, lilieci (conectivitatea habitatelor); 

izvoraş cu burtă roşie; broasca ţestoasă de apă; 

boarţă, zvârlugă.



• SITUL NATURA 
2000 ROSCI Valea 
lui David  -
creșterea 
suprafeței de la 
223 ha la 1435 ha;

• SITUL NATURA • SITUL NATURA 
2000 ROSCI 221 
Sărăturile din 
Valea Ilenei   -
reducerea 
suprafeței de la 
159 la 112 ha și 
introducerea unei 
specii  - Arytrura 
musculus  



NATURA 2000 in judeţul Iasi 

Propuneri 

�1 SPA  

�4 SCI 

�S - 30000 ha

Total:

Situri NATURA 2000 in anul 2011

Total:

�25 situri 

�cca 80 mii  

ha – 14.6%  



Administrarea siturilor NATURA 2000 în judeAdministrarea siturilor NATURA 2000 în judeAdministrarea siturilor NATURA 2000 în judeAdministrarea siturilor NATURA 2000 în judeţul Iaul Iaul Iaul Iaşi   i   i   i   

�3 custozi

-RNP  - Direcția 
Silvică Iași- 9 situri   
-SOR-2 
-AVPS Roman -1

� Un administrator  

- Asociația “Prietenii 
Pescari” -1

Situri atribuite in custodie/administrare  – 13;

Situri neatribuite in custodie - 12



.....In procedură de 

avizare la MMSC 

� ROSCI 221 Valea 

Ilenei

Iris de stepă la 

Valea Ilenie 

Ilenei

� ROSCI 0135 Pădurea 

Repedea Bârnova 

�ROSPA 0072 Lunca 

Siretului Mijlociu 

Limitele SITUL  ROSCI0135 Pădurea Bârnova Repedea 



In diferite stadii de elaborare

• ROSCI Pădurea şi pajiştile 
de Mârzeşti

• ROSCI Dealul lui Dumnezeu

• ROSCI  Pădurile:  Uricani, 
Lunca Mirceşti, Medeleni, 
Roşcani, Homiţa, Tătăruşi

• SPA Pădurea Micleşti • SPA Pădurea Micleşti 

• RO SCI Râul Moldova intre 
Oniceni şi Miteşti

• ROSCI Floreanu Frumuşica 
Ciurea

• ROSCI Dealul Mare Hârlău 





• “SICRON- Sistem Integrat de Management şi Conştientizare in România a reţelei Natura 2000” -
ANPM  ;

• “Plan de management pentru situl Natura 2000 Lunca Siretului Mijlociu” – ARPM Bacău  
• “Dezvoltarea managementului in siturile Natura 2000:Dealul lui Dumnezeu şi Pădurea şi pajiştile 

de la Marzeşti  – judetul Iaşi”, solicitant Asociaţia „Help People and Nature” Iaşi  in parteneriat cu 
APM Iaşi;  

• “Management durabil în siturile Natura 2000: ROSCI0117 Movila lui Burcel şi ROSCI0221 
Sărăturile din Valea Ilenei”, aplicant Fundaţia Corona Iaşi;  

• „Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judeţele Neamţ 
şi Iaşi ”, aplicant Asociaţia Ecoturistică Prietenii pădurii Bălţăteşti Neamţ. Sunt incluse in proiect, 
pentru a fi elaborate planuri de management, 7 arii protejate Situri Natura 2000 şi rezervaţiile 
şi Iaşi ”, aplicant Asociaţia Ecoturistică Prietenii pădurii Bălţăteşti Neamţ. Sunt incluse in proiect, 
pentru a fi elaborate planuri de management, 7 arii protejate Situri Natura 2000 şi rezervaţiile 
incluse, după cum urmează: siturile ROSCI Lunca Mirceşti, Pădurea Homiţa, Pădurea Medeleni, 
Pădurea Roşcani, Pădurea Tătăruşi , Pădurea Uricani şi situl ROSPA Pădurea Micleşti;

• “Managementul durabil a trei arii protejate situate pe Râul Moldova” – Asociaţia SOS Viitorul 
Bacău; (ROSCI Râul Moldova intre Oniceni și Mitești ) 

• “Management conservativ al biodiversităţii in Regiunea de Dezvoltare Nord Est”,  propus de  
Asociaţia Strategic Group Bucureşti – APM Iaşi partener  (ROSCI Pădurea Floreanu Frumușica 
Ciurea și Dealul Mare Hârlău)

Până in anul  2015 – 15 situri Natura 2000  (60%) vor avea  planuri de management 

(cca 52000 ha de teren in arii protejate)



• Lipsă de interes pentru preluare in custodie;

• Lipsa regulamentelor, a planurilor de management;

• Lipsa resurselor financiare, din partea custozilor,  necesare elaborării studiilor 

suport pentru planuri de management ; 

• Implicare scăzută a administraţiei publice locale în promovarea Siturilor NATURA 

2000;

• Grad redus de cunoaştere a siturilor Natura 2000 de către comunitatea locală, 

proprietari de terenuri /activităţi din situri; proprietari de terenuri /activităţi din situri; 

• Nerespectarea statului de arie protejată;

• Implicarea scăzută a comunităţilor locale in elaborarea planurilor de management

• Neacordarea compensaţiilor NATURA 2000;

• Fluctuaţie de personal la nivelul autorităţii de mediu; 

• Lipsa resurse financiare la nivelul APM 

• Cine implementează planurile de management la siturile fără custozi?



Inainte.......de control

După ........



• Noi sesiuni de atribuire in custodie;
• Sprijinirea custozilor/administratorilor  şi implicare în 

elaborarea regulamentelor şi a planurilor de 
management, în implementarea celor  avizate;

• Menţinerea şi up date ul bazelor de date; 
• Implicarea in proiecte;• Implicarea in proiecte;
• Reglementarea activităţilor, cu respectarea regimului 

de arie naturală protejată şi a planurilor de 
management ;

• Campanii
• Continuarea colaborării cu toţi factorii interesaţi  



Mulţumim pentru atenţie!

APM Iaşi
Tel:0232/215497
Fax:0232/214357

http://apmis.anpm.ro
Office@apmis.anpm.ro


