
Planificarea managementului conservării biodiversității în 5 situri Natura 2000 -
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală

IV.20.Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești – Dunăre (incluzând
rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Galațui,

ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița – Ulmeni”
Cod SMIS 102123

PROIECT
În cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 4
Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii
aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul specific 4.1 Creşterea
gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor
degradate, Asociaţia Echilibru a depus proiectul

În urma selecţiei, Asociaţia Echilibru este beneficiar al Contractului de Finanțare nr.
47/03.05.2017, cod SMIS 102123 pentru proiectul menţionat, acesta fiind cofinanţat
de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Proiectul se desfășoară pe teritoriul administrativ a 17 localități din județul Călărași
- Alexandru Odobescu, Chiselet, Ciocănești, Cuza Vodă, Dorobanțu, Frăsinet,
Grădiștea, Gurbănești, Independența, Mânăstirea, Oltenița, Sărulești, Sohatu, Spanțov,
Ulmeni, Ulmu, Valea Argovei.

Valoare totala: 6067614,73 lei din care 5157472,52 lei FEDR si 910142,21 lei Buget
National

Proiectul îşi propune să realizeze Planul de management al ariilor naturale.

Obiectivele specifice sunt:
1. Elaborarea Planului de management, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
2: Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu
privire la importanţa şi rolul siturilor Natura 2000 vizate de proiect, evidențiindu-se
conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia
mediului şi menținerea/atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor și
habitatelor de interes comunitar;
3: Dezvoltarea capacității administrative a custodelui Siturilor Natura 2000 în scopul
asigurării unei management adecvat al acestora;

În acest scop se vor desfăşura următoarele activităţi:

Activitatea A.1. Elaborarea Planului de management
A.1.1. Realizarea unui Studiu de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor
de interes comunitar din situl ROSCI și cartografierea GIS a distribuției spațiale a
acestora.
A.1.2. Realizarea a 4 Studii de inventariere-cartare a speciilor de păsări din siturile
ROSPA, precum și cartografierea GIS a distribuției acestora.
A.1.3. Realizarea unui Studiu privind mediul abiotic.
A.1.4. Realizarea unui Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic și
cartografierea GIS a impactului antropic generat în aceste arii protejate.



A.1.5. Realizarea unui Studiu de Evaluare a stării de conservare a speciilor și
habitatelor, precum și figurarea spațială în format GIS a acesteia.
A.1.6. Realizarea unui Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări,
precum și figurarea spațială în format GIS a acesteia.
A.1.7. Elaborarea Planului de management în concordanţă cu standardele și legislația
în vigoare.
A.1.8. Realizarea evaluării strategice de mediu (SEA), pentru Planul de Management
elaborat.
A.1.9. Aprobarea Planului de management de autoritatea competentă, conform
legislației în vigoare.

Activitatea A.2. Activități de consultare, conștientizare și informare:

A.2.1. Activități de promovare a proiectului și informare pentru diseminarea
rezultatelor acestuia.

A.2.2. Evaluarea gradului de informare și conștientizare a populației privind valorile
şi semnificaţia celor 5 situri Natura 2000 vizate de proiect – realizarea sondajelor de
opinie înainte și după campania de informare și conștientizare.

A.2.3. Activități de creștere a nivelului de conștientizare a grupurilor ţintă vizate
conform Planului de informare și publicitate: comunitățile locale, instituţii ale
statului/factori de decizie, publicul larg, alte instituții interesate:
- organizarea a 17 întalniri publice și distribuirea de materiale de informare și
conștientizare;
- realizarea unui site web pentru siturile Natura 2000 vizate;
- organizarea în 10 unități şcolare a unor ateliere de lucru și discuții în cadrul orelor de
dirigenție/biologie/geografie, pe baza realizării unei expoziții itinerante de fotografie.

Activitatea A.3. Dezvoltarea capacității de administrare
Instruirea a 15 reprezentanți care administreaza ariile naturale protejate, referitor la
cunoștințele necesare pentru implementarea Planului de management al celor 5 Situri
Natura 2000 vizate de proiect

Activitatea A.4. Managementul Proiectului (planificarea, implementarea și
monitorizarea / evaluarea activităților) - Unitatea de Implementare a Proiectului

Activitatea A.5. Auditul financiar al proiectului

Rezultatele proiectului:
Planul de management este aprobat, cele 5 Arii Naturale Protejate Natura 2000
beneficiază de acţiuni de tip A şi administrarea lor este operationala.

Data de începere: 03.05.2017

Perioada de implementare: 03.05.2017 – 30.06.2019







Planning of biodiversity conservation management in 5 Natura 2000 sites -
ROSCI0131 Oltenita-Mostiştea-Chiciu (including the natural reserve

IV.20.Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti - Danube (including the
natural reserve IV.21 Ciocăneşti Island), ROSPA0055 Lake Galaţui,
ROSPA0105 Mostiştea Valley and ROSPA0136 Olteniţa - Ulmeni "

SMIS Code 102123

PROJECT
Within the Large Infrastructure Operational Program 2014-2020,
Priority Axis 4 Environmental Protection through Biodiversity Conservation
Measures, Air Quality Monitoring and Decontamination of Historically Polluted
Sites,
Specific Objective 4.1 Increasing the Protection and Conservation of Biodiversity and
Restoring Degraded Ecosystems.
Following the selection, the “Echilibru” NGO is the beneficiary of the Financing
Contract no. 47 / 03.05.2017, SMIS code 102123 for the mentioned project,
co-financed by the European Union through the European Regional Development
Fund (ERDF).
The project is being carried out on the administrative territory of 17 localities in
Calarasi County - Alexandru Odobescu, Chiselet, Ciocanesti, Cuza Voda, Dorobantu,
Fresinet, Gradistea, Gurbanesti, Independence, Oltenita, Saruatu, Sohatu, Spancov,
Ulmeni, Ulmu, Valea Argovei.
Total value: 6067614,73 lei of which 5157472,52 lei ERDF and 910142,21 lei
National budget

The project aims to realize the Management Plan of Natural Protected Areas.
The specific objectives are:
1. Elaboration of the Management Plan, in accordance with the legislation in force;
2. Raising the awareness, education and awareness of stakeholders on the importance
and role of Natura 2000 sites covered by the project, highlighting the concept of local
sustainable development: sustainable economic development, environmental
protection and maintaining / achieving favorable conservation objectives species and
habitats of community interest;
3. Develop the administrative capacity of the Natura 2000 site administration in order
to ensure proper management thereof;

Activity A.1. Elaboration of the Management Plan
A.1.1. Carrying out a detailed inventory-mapping study of the species and habitats of
community interest from the Natura 2000 site ROSCI and GIS mapping of their
spatial distribution.
A.1.2. Realization of Bird Species Inventories and Carrying Studies from 4 ROSPA
as well as GIS mapping of their distribution.
A.1.3. Making a Study on the Abiotic Environment.
A.1.4. Conduct a detailed assessment of anthropogenic impact and GIS mapping of
the anthropogenic impact generated in these protected areas.
A.1.5. Conduct a Study to Assess the Status of Conservation of Species and Habitats,
as well as the spatial figure in its GIS format.



A.1.6. To carry out a study to assess the conservation status of bird species, as well as
spatial representation in its GIS format.
A.1.7. Elaboration of the Management Plan in accordance with the standards and
legislation in force.
A.1.8. Perform Strategic Environmental Assessment (SEA) for the Managed
Management Plan.
A.1.9. Approval of the Management Plan by the competent authority, according to the
legislation in force.

Activity A.2. Consultation, awareness and information activities:
A.2.1. Project promotional activities and information to disseminate the results.
A.2.2. Assessing the awareness and awareness of the population about the values and
significance of the 5 Natura 2000 sites targeted by the project - conducting polls
before and after the information and awareness campaign.

A.2.3. Activities to raise the awareness of targeted target groups according to the
Information and Publicity Plan: local communities, state institutions / policy makers,
the general public, other interested institutions.
- organizing 17 public meetings and distributing information and awareness materials;
- the creation of a website for the Natura 2000 sites concerned;
- organization of workshops and discussions in 10 school units during the hours of
conducting / biology / geography, on the basis of the realization of an itinerant photo
exhibition.

Activity A.3. Developing administrative capacity.
Training of 15 representatives of the administration for the knowledge required to
implement the Management Plan of the 5 Natura 2000 sites covered by the project

Activity A.4. Project Management (Planning, Implementation and Monitoring /
Evaluation of Activities) performed by the Project Implementation Unit.

Activity A.5. Financial audit of the project

Project results:
The management plan is approved, the 5 Natural Protected Areas benefit from type A
actions and their administration is operational.

Start date: 03.05.2017

Implementation period: 03.05.2017 - 30.06.2019


