Instrumente Structurale
2007-2013

Închiderea proiectului
“Protecţia şi promovarea biodiversităţii sitului ROSCI0229 SIRIU”
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de beneficiar al proiectului “Protecţia şi
promovarea biodiversităţii sitului ROSCI0229 Siriu”, anunţă organizarea în data de
02 decembrie 2015, ora 11:00, la Centrul de vizitare al sitului ROSCI0229 Siriu din comuna
Chiojdu, judeţul Buzău a seminarului pentru închiderea oficială a proiectului.
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013, 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.
Valoarea totală a proiectului este de 2.435.992 lei (cu TVA)1, din care:
contribuţia comunitară (FEDR) 2.083.015 lei,
contribuţia naţională (buget de stat) 231.446 lei,
valoarea neeligibilă a proiectului 121.531 lei.
Obiectivele proiectului sunt următoarele:
realizarea infrastructurii de vizitare de interes public în sit,
monitorizarea speciei de interes comunitar Ursus arctos,
stimularea interesului vizitatorilor pentru conservarea biodiversitatii din sit, întărirea
capacităţii administrative a custodelui sitului ROSCI0229 Siriu.
Perioada de derulare a proiectului: 15 iunie 2013 – 31 decembrie 2015.
Rezultate obţinute
Infrastructura de vizitare compusă din:

1.

 1 Centru de vizitare al sitului ROSCI0229 Siriu, reprezentând o construcţie alcatuită din
demisol, parter şi mansardă, incluzând spaţiu pentru expoziţii, sală de conferinţă,
birouri, spaţiu recepţie etc, unde sunt amplasate 10 diorame ce reprezintă habitatele
naturale de interes comunitar din sit şi o machetă tridimensională cu traseele tematice
din situl Siriu, precum şi alte informaţii relevante cu privire la valoarea capitalului natural
şi cultural din sit;
 15 panouri de informare pentru cele trei trasee tematice şi centrul de vizitare ( din care
12 panouri informative generale dimensiuni 3/2m cu faţă dublă; 2 panouri informative
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generale cu dimensiuni 2/2m cu o singură faţă; 1 panou conţinând habitatele şi speciile
de interes comunitar din sit cu dimensiuni 3/2m, cu faţa dublă). Aceste panouri au rolul
de a informa vizitatorii din zonă şi conţin: harta sitului, localizarea elementelor de
infrastructură amplasate în sit precum şi reguli utile de comportament pe munte;
 7 panouri de atenţionare (dimensiuni 1,5 x 1m) la fiecare loc de popas, de campare şi
observator;
 25 indicatoare de orientare pentru vizitatori (amplasate în lungul traseelor tematice);
 2 locuri de popas constând în masă şi bănci din lemn cu spătar;
 2 locuri de campare constând într-o suprafaţă suficientă pentru amplasarea a 10 corturi
şi o vatră de foc amenajată;
 2 observatoare pentru faună şi peisaj constând într-o structură de lemn masiv, scară
de acces, platformă cu acoperiş.
2.

Un sistem de monitorizare a speciei Ursus arctos implementat:
 3 urşi capturaţi şi monitorizaţi;
 10 sesiuni de capturare imagini realizate;
 1 raport cuprinzând date ştiinţifice despre zonele de refugiu şi concentrare, deplasările
în teren, bonitatea habitatelor şi recomandări privind măsuri specifice de conservare a
speciei Ursus arctos în situl ROSCI0229 Siriu.

3. Stimularea interesului vizitatorilor pentru conservarea biodiversităţii din situl
ROSCI0229 Siriu:
 5.000 de pliante format A4 cu informaţii despre habitatele naturale de interes comunitar
ce au făcut obiectul desemnării sitului;
 5.000 de pliante format A4 cu informaţii despre speciile de floră şi faună de interes
comunitar din sit;
 5.000 de pliante format A4 cu informaţii despre activităţile tradiţionale din sit şi din
apropiere ce asigură o dezvoltare durabilă a zonei;
 15.000 de pliante format A3 cu harta traseelor tematice şi descrierea acestora, precum
şi informaţii cu privire la normele de comportament al vizitatorilor în zona montană şi în
siturile Natura 2000;
 100 de postere format A3 cu titlul proiectului, logo-ul sitului ROSCI0229 şi mesajul
„Siriu, o poartă spre cer”;
 logo–ul sitului Siriu (reprezentând un urs, munţii Siriului, lacul Vulturilor şi expresia
„Siriu, o poartă spre cer”);
 2 filme tip reclamă pentru speciile urs şi lup cu subtitrări în limbile engleză, franceză şi
germană, precum şi subtitrare în limba română pentru persoanele cu deficienţe de auz;
 1 film documentar „Omul şi natura în ROSCI0229 Siriu” - prezentarea speciilor şi
habitatelor de importanţă comunitară din sit, beneficiile asociate, probleme existente,
precum şi alte aspecte relevante pentru proiect, cu subtitrări în limbile engleză, franceză
şi germană, precum şi subtitrare în limba romană pentru persoanele cu deficienţe de
auz;
 4 cărţi de onoare aferente Centrului de vizitare;
 200 autocolante şi plăcuţe pentru bunuri.
4. Întărirea capacităţii administrative a custodelui ROSCI0229 Siriu:
 1 UIP dotată (5 calculatoare şi 1 imprimantă).

