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Titlul proiectului: &rdquo;Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma ÅŸi
ROSCI0298 Defileul CriÅŸului Alb&rdquo;
Solicitantul: AsociaÅ£ia Around Life SebiÅŸ
Valoarea totalÄƒ a proiectului: 1008641,00 Lei/ 226691,46 Euro ;
Durata proiectului: 24 luni (01.07.2013 - 30.06.2015)
Localizarea proiectului: (numele ariei protejate, codul sitului Natura 2000, regiunea de dezvoltare, localitÄƒÅ£ile vizate de
proiect)
ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma
ROSCI0298 Defileul CriÅŸului Alb
Regiunea Vest
Judetul Arad
Brazii, Buteni, Dezna, Dieci, GurahonÅ£, HÄƒlmagiu, Plescuta, SebiÅŸ, Vârfurile

Obiectivele proiectului
Obiective generale:
1. ÎmbunÄƒtÄƒÅ£irea statutului de conservare a habitatelor ÅŸi a speciilor de importanÅ£Äƒ comunitarÄƒ din siturile Natura 20
ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma ÅŸi ROSCI0298 Defileul CriÅŸului Alb, prin elaborarea planului de management,
conÅŸtientizarea populaÅ£iei cu privire la necesitatea ÅŸi importanÅ£a elaborÄƒrii ÅŸi implementÄƒrii planului de management.

Obiective specifice:
1. ÎmbunÄƒtÄƒÅ£irea statutului de conservare a 14 specii si 7 habitate de importanÅ£Äƒ comunitarÄƒ, de pe teritoriul ROSCI0
Coridorul Drocea-Codru Moma ÅŸi ROSCI0298 Defileul CriÅŸului Alb, prin elaborarea strategiilor de conservare a acestora.
2. ÎmbunÄƒtÄƒÅ£irea statutului de conservare a tuturor speciilor ÅŸi habitatelor vizate de proiect din ariile protejate ROSCI028
Coridorul Drocea-Codru Moma ÅŸi ROSCI0298 Defileul CriÅŸului Alb, prin elaborarea planului de management.
3. ConÅŸtientizarea comunitÄƒÅ£ilor locale cu privire la statutul ariilor protejate, importanÅ£a acestora pentru dezvoltare
rerualÄƒ ÅŸi conservarea naturii în general.

ActivitÄƒÅ£ile proiectului
1. Inventarierea, cartografierea, determinarea statutului actual de conservare ÅŸi elaborarea strategiilor de conservare a
speciilor de importanÅ£Äƒ comunitarÄƒ din ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma. AceastÄƒ activitate este necesarÄƒ
pentru completarea informatiilor referitoare la speciile de importanta comunitarÄƒ identificate în zona tinta, informatii ce vor
fi utilizate la elaborarea planului de management pentru ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma. CunoaÅŸterea
informaÅ£iilor referitoare la statutul actual de conservare a speciilor de importanta comunitarÄƒ, distribuÅ£ia acestora, va
permite elaborarea strategiilor de conservare a acestora ÅŸi la elaborarea ÅŸi implementarea în teren a eventualelor mÄƒsuri
de conservare identificate ca fiind necesare.
2. Inventarierea, cartografierea, determinarea statutului actual de conservare ÅŸi elaborarea strategiilor de conservare a
speciilor ÅŸi habitatelor de importanÅ£Äƒ comunitarÄƒ din ROSCI0298 Defileul CriÅŸului Alb. AceastÄƒ activitate este necesarÄ
pentru completarea informatiilor referitoare la speciile ÅŸi habitatele de importanta comunitarÄƒ identificate în zona tinta,
informatii ce vor fi utilizate la elaborarea planului de management pentru ROSCI0298 Defileul CriÅŸului Alb. CunoaÅŸterea
informaÅ£iilor referitoare la statutul actual de conservare a speciilor ÅŸi habitatelor de importanta comunitarÄƒ, distribuÅ£ia
acestora, va permite elaborarea strategiilor de conservare a acestora ÅŸi la elaborarea ÅŸi implementarea în teren a
eventualelor mÄƒsuri de conservare identificate ca fiind necesare.
3. Inventarierea factorilor antropici cu influenÅ£Äƒ asupra statutului de conservare a speciilor si habitatelor de importantÄƒ
comunitarÄƒ din ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma. AceastÄƒ activitate este necesarÄƒ pentru a putea evalua toate
aspectele care concureazÄƒ la evoluÅ£ia populaÅ£iilor speciilor prezente în sit. InformaÅ£iile obÅ£inute vor fi utilizate la
elaborarea strategiilor de conservare a speciilor, la stabilirea mÄƒsurilor pentru menÅ£inerea sau îmbunÄƒtÄƒÅ£irea statutului
lor de conservare si la elaborarea planului de management al ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma.
4. Inventarierea factorilor antropici cu influenÅ£Äƒ asupra statutului de conservare a speciilor ÅŸi habitatelor de importanÅ£Äƒ
comunitarÄƒ din ROSCI0298 Defileul CriÅŸului Alb. AceastÄƒ activitate este necesarÄƒ pentru a putea evalua toate aspectele
care concureazÄƒ la evoluÅ£ia populaÅ£iilor speciilor prezente în sit. InformaÅ£iile obÅ£inute vor fi utilizate la elaborarea
strategiilor de conservare a speciilor ÅŸi habitatelor, la stabilirea mÄƒsurilor pentru menÅ£inerea sau îmbunÄƒtÄƒÅ£irea statutul
lor de conservare si la elaborarea planului de management al ROSCI0298 Defileul CriÅŸului Alb.
5. Elaborarea de studii privind statutul socio-economic al comunitÄƒÅ£ilor locale din ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru
Moma. PânÄƒ în momentul de faÅ£Äƒ au fost elaborate o serie de planuri locale pentru dezvoltare durabilÄƒ a unor comune de
pe teritoriul sitului, care cuprind informaÅ£ii cu privire la caracteristicile economice ÅŸi sociale ale acestora. Aceste planuri
de dezvoltare nu abordeazÄƒ însÄƒ într-un mod integrat toatÄƒ regiunea, toate comunele, cuprinse pe teritoriul ROSCI0289
Coridorul Drocea-Codru Moma ÅŸi de asemenea nu fac legÄƒtura intrinsecÄƒ între statutul social ÅŸi economic al comunitÄƒÅ£
ÅŸi mÄƒsurile de conservare a speciilor care fac obiectivul de conservare al sitului.
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6. Elaborarea de studii privind statutul socio-economic al comunitÄƒÅ£ilor locale din ROSCI0298 Defileul CriÅŸului Alb. PânÄƒ
momentul de faÅ£Äƒ au fost elaborate o serie de planuri locale pentru dezvoltare durabilÄƒ a unor comune de pe teritoriul
sitului, care cuprind informaÅ£ii cu privire la caracteristicile economice ÅŸi sociale ale acestora. Aceste planuri de
dezvoltare nu abordeazÄƒ însÄƒ într-un mod integrat toatÄƒ regiunea, toate comunele, cuprinse pe teritoriul ROSCI0298
Defileul CriÅŸului Alb ÅŸi de asemenea nu fac legÄƒtura intrinsecÄƒ între statutul social ÅŸi economic al comunitÄƒÅ£ilor ÅŸi m
de conservare a speciilor ÅŸi habitatelor care fac obiectivul de conservare al sitului.
7. Elaborarea planului de management pentru ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma. Planul de management al
ariilor naturale protejate reprezintÄƒ instrumentul de lucru care permite managementul durabil al resurselor naturale de pe
teritoriul acestora, si mai cu seama aplicarea efectivÄƒ a mÄƒsurilor de management si conservare a speciilor si habitatelor
de importanta comunitara si nationalÄƒ de pe teritoriul lor. Elaborarea planului de management va avea ca suport studiile
efectuate în prealabil, referitoare la prezenta si distributia speciilor de importanta comunitara. Prin planul de management
vor putea fi reglementate activitatile umane cu potential impact negativ asupra biodiversitatii desfasurate în ROSCI0289
Coridorul Drocea-Codru Moma, cu respectarea necesitatilor de dezvoltare durabila a comunitatilor locale.
8. Elaborarea planului de management pentru ROSCI0298 Defileul CriÅŸului Alb. Planul de management al ariilor naturale
protejate reprezintÄƒ instrumentul de lucru care permite managementul durabil al resurselor naturale de pe teritoriul
acestora, si mai cu seama aplicarea efectivÄƒ a mÄƒsurilor de management si conservare a speciilor si habitatelor de
importanta comunitara si nationalÄƒ de pe teritoriul lor. Elaborarea planului de management va avea ca suport studiile
efectuate în prealabil, referitoare la prezenta si distributia speciilor ÅŸi habitatelor de importanÅ£Äƒ comunitarÄƒ. Prin planul de
management vor putea fi reglementate activitatile umane cu potential impact negativ asupra biodiversitatii desfasurate în
ROSCI0298 Defileul CriÅŸului Alb, cu respectarea necesitatilor de dezvoltare durabila a comunitatilor locale.
9. Aprobarea planului de management pentru ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma. Pentru ca planului de
management sÄƒ i se confere putere de reglementare în faÅ£a tuturor factorilor care influenteaza statutul de conservare a
speciilor de importanta comunitarÄƒ si nationalÄƒ de pe cuprinsul ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma, acesta
trebuie sÄƒ fi aprobat de cÄƒtre autoritatea centralÄƒ de mediu. În acest sens, planul de management trebuie supus în
prealabil procedurii SEA, pentru avizare.
10. Aprobarea planului de management pentru ROSCI0298 Defileul CriÅŸului Alb. Pentru ca planului de management sÄƒ i
se confere putere de reglementare în fata tuturor factorilor care influenteaza statutul de conservare a speciilor si
habitatelor de importanta comunitarÄƒ si nationalÄƒ de pe cuprinsul ROSCI0298 Defileul CriÅŸului Alb, acesta trebuie sÄƒ fi
aprobat de cÄƒtre autoritatea centralÄƒ de mediu. În acest sens, planul de management trebuie supus în prealabil procedurii
SEA, pentru avizare.
11. AcÅ£iuni de publicitate obligatorie a proiectului. Pentru informarea populaÅ£iei din zona sitului, dar ÅŸi pentru aducerea
la cunoÅŸtinÅ£a întregii opinii publice a iniÅ£iativei proiectului, se vor organiza o conferinÅ£Äƒ de lansare a proiectului si se va
organiza la sfârÅŸitul proiectului o conferinÅ£Äƒ de prezentare a rezultatelor acestuia. De asemenea, se vor aplica la sediul
UIP însemnele de vizibilitate ale programului de finantare.
12. Implementarea planului de comunicare. Planul de comunicare, pentru informarea ÅŸi promovarea proiectului ÅŸi a
valorilor naturale si culturale ale ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma ÅŸi ROSCI0298 Defileul CriÅŸului Alb, va
cuprinde urmÄƒtoarele subactivitÄƒÅ£i: campanie de consultare a comunitÄƒÅ£ilor locale, realizarea unei pagini web pentru
cele doua situri, realizarea unor materiale promotionale si de informare.
13. ActivitÄƒÅ£i de management ale proiectului.
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