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RAPORTUL MANIFESTĂRII:
Masa rotundă “Măsuri pentru conservarea biodiversităŃii
fâneŃelor seculare Ponoare şi Frumoasa, din proximitatea municipiului Suceava”,
organizată în comuna Bosanci, în data de 29 octombrie 2012
În data de 29 octombrie 2012, începând cu ora 11,00, s-a desfăşurat în comuna
Bosanci, judeŃul Suceava, Masa rotundă “Măsuri pentru conservarea biodiversităŃii
fâneŃelor seculare Ponoare şi Frumoasa, din proximitatea municipiului Suceava”.
Manifestarea a fost organizată în cadrul proiectului „Conservarea biodiversităŃii
printr-un management integrat al ariilor naturale protejate FâneŃele seculare Ponoare şi
FâneŃele seculare Frumoasa”, SMIS-CSNR 36224, proiect finanŃat prin Programul POS
Mediu, axa prioritară 4: Sector protecŃia naturii, cofinanŃat de Fondul European de
Dezvoltare Regională.
Masa rotundă a fost organizată în cadrul ActivităŃii E.1. (Informarea şi
consultarea publicului, a autorităŃilor publice interesate de efectele implementării
planurilor de management pentru ariile naturale protejate ”FâneŃele seculare Ponoare”
şi “FâneŃele seculare Frumoasa”).
Data de desfăşurare a manifestării a fost: 29 octombrie 2012, începând cu ora
11,00. Manifestarea a durat aprox. 4 ore. Au fost predate reprezentanŃilor Şcolii
Gimnaziale Bosanci: 4 afişe, 50 pliante şi 30 broşuri (Proces verbal de predare - primire
ataşat), plus 50 veste şi 50 buc. şepci inscripŃionate cu insemnele programului, realizate
în cadrul proiectului.
Cunoscându-se reticenŃa populaŃiei faŃă de restricŃiile pe care le presupune faptul
că au în proprietate sau folosinŃă terenuri în interiorul sau vecinătatea ariei naturale
protejate ”FâneŃele seculare Ponoare”, eficienŃa elaborării Planului de management
necesită un dialog cu aceasta, precum şi cu autorităŃile publice care au atribuŃii
administrative în zona pe care o administrează (de exemplu, obligativitatea includerii
acestora în Planurile de Urbanism General al Comunei Bosanci).
De asemenea, legislaŃia specifică pentru emiterea actelor de reglementare pe
linie de mediu, cum este şi avizul de mediu pentru Planul de management al siturilor
Natura 2000, asigurarea participării publicului în procesul decizional, ceea ce
presupune dreptul publicului de a fi informat asupra planurilor, programelor, proiectelor
publice şi private care pot avea efecte semnificative asupra mediului, de a avea la
dispoziŃie intervale de timp rezonabile pentru a decide şi acces la informaŃiile
semnificative şi de a participa în procesul de luare a deciziilor şi, atunci când este
necesar, de a dispune de mijloacele legale pentru a contesta deciziile luate. Toate
acestea vizează o mai bună conştientizare a luării deciziilor şi asigurarea transparenŃei
actului decizional administrativ faŃă de populaŃie.
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Acesta a fost motivul organizării mesei rotunde pentru informarea şi consultarea
publicului interesat de efectele implementării unui Plan de management pentru aria
naturală ROSCI0082 ”FâneŃele seculare Ponoare”, în comuna Bosanci, anterior
întocmirii Planurilor de management.
La masa rotundă a fost invitată populaŃia din comuna Bosanci – îndeosebi
proprietarii de teren din zona sitului şi din municipiul Suceava (dată fiind apropierea şi
influenŃa activităŃilor antropice asupra ariei naturale protejate), administraŃia publică
locală, instituŃii cu preocupări în domeniu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava,
autorităŃi de mediu, ONG-uri.
DiscuŃiile au avut drept scop informarea publicului interesat asupra restricŃiilor şi
oportunităŃilor pe care le are vis-a vis de existenŃa sitului Natura 2000 ”FâneŃele
seculare Ponoare, importanŃa existenŃei unor Planuri de management pentru aria
naturală protejată, care să fie în consens şi cu necesităŃile economice ale deŃinătorilor
de terenuri din zonă.
În cadrul discuŃiilor purtate, membrii UIP au explicat faptul că un “stadiu favorabil
de conservare” a speciilor şi habitatelor din sit înseamnă şi menŃinerea - cu respectarea
anumitor norme favorabile diversităŃii biologice - unor activităŃi tradiŃionale, care pot să
contribuie la susŃinerea valorilor naturale, prezentând oportunităŃile pe care le poate
aduce existenŃa ariilor naturale protejate pentru comunitatea locală şi pentru proprietarii
de terenuri interesaŃi.
Întâlnirea a fost organizată de către AsociaŃia GEC Bucovina, în sala de şedinŃe
a Şcolii Gimnaziale din Bosanci.
La manifestare au participat 43 persoane, dintre care: funcŃionari publici din
Primăria
Bosanci, cadre didactice de la eco-şcoala Bosanci, reprezentanŃi ai
custodelui/partener în proiect, AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Suceava, membrii ai
UIP de la GEC Bucovina, elevi ai Şcolii Gimnaziale Bosanci, cetăŃeni din comuna
Bosanci şi din municipiul Suceava (Lista de prezenŃă ataşată).
Dl Cezar Asurdului (AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Suceava - custode al ariei
protejate) a prezentat speciile rare din rezervaŃie, configuraŃia rezervaŃiei, probleme de
legislaŃie naŃională şi comunitară.
Dl IluŃă Cocriş, (AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Suceava - custode al ariei
protejate) a insistat asupra cunoaşterii de către cetăŃenii din comună a speciilor rare din
rezervaŃie, a explicat importanŃa conservării biodiversităŃii, subliniind faptul că educarea
tinerilor în spiritul respectului pentru natură şi tradiŃii locale, conştientizarea faptului că ei
sunt grupul de avangardă în acŃiunile de popularizare a necesităŃii prezervării
ecosistemelor naturale pentru viitor, prin promovarea valorilor biodiversităŃii locale - sunt
elemente care stau la baza dezvoltării durabile locale.
Dna Anca Ionce (AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Suceava - custode al ariei
protejate) a prezentat aspecte legate de importanŃa ecosistemelor din aria naturală
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protejată ”FâneŃele seculare Ponoare” pentru promovarea valorii ecologice, sociale şi
economice a acesteia.
FuncŃionarii de la Primăria Bosanci (compartimentul Amenajarea teritoriului) au
arătat că apreciază abordarea implementării proiectului în comuna Bosanci, precum şi
înŃelegerea faptului că această comună beneficiază de un statut deosebit, datorat
existenŃei acestui sit Natura 2000 pe teritoriul comunei.
Dna Beatrice Ştefănescu, managerul proiectului a subliniat ideea că menŃinerea
speciilor şi habitatelor într-un stadiu adecvat de conservare nu este incompatibilă cu
activităŃile umane (multe din practicile existente de folosire a terenurilor pot continua
pentru că sunt deja compatibile cu conservarea habitatelor şi speciilor prezente),
precum şi faptul că includerea terenului într-un sit Natura 2000 nu afectează
proprietatea privată asupra terenului respectiv. A antrenat participanŃii în a-şi exprima
opiniile cu privire la problemele şi ameninŃările pentru speciile şi habitatele din situri,
precum şi oportunitatea măsurilor de protecŃie şi conservare.
S-a asigurat deplasarea experŃilor care au prezentat materiale, aparatură video
pentru proiecŃie, trataŃia participanŃilor (patiserie dulce şi sărată, apa minerală şi plată,
selecŃie de ceaiuri, cafea). Aceasta s-a realizat ca serviciu subcontractat, de către RA
AdministraŃia Patrimoniului Protocolului de Stat, Sucursala Suceava, în cadrul
contractului nr. 485 / 25.11.2011.
S-a publicat în presă invitaŃia de participare la manifestare (ataşată).
Activitatea a fost coordonată de către membrii UIP, care s-au îngrijit de stabilirea
datei şi locaŃiei de desfăşurare a mesei rotunde, pregătirea manifestării şi a materialelor
prezentate în cadrul acesteia.
A rezultat un set de opinii şi concluzii ale participanŃilor, acestea fiind necesare
pentru continuarea implementării proiectului.
Între acestea, se enumeră:
-

organizarea manifestării a fost necesară şi oportună proprietarilor de teren din
comuna Bosanci, dar şi reprezentanŃilor administraŃiei publice locale,

-

participarea publicului la elaborarea planurilor de management pentru aria naturală
protejată ”FâneŃele seculare Ponoare”, înseamnă atât punerea de întrebări, oferirea
de informaŃii de către custozi şi membrii UIP, cât şi exprimarea propriilor opinii,

-

masa rotundă a contribuit la cunoaşterea reciprocă a persoanelor din UIP (GEC
Bucovina), de la AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului (partener şi custode), din
administraŃia locală a comunei, a cetăŃenilor interesaŃi,

-

manifestarea a contribuit la înŃelegerea importanŃei prezervării biodiversităŃii în aria
naturală protejată ”FâneŃele seculare Ponoare”,

-

nu s-au identificat posibile consecinŃe negative asupra dezvoltării comunităŃii locale
Bosanci, datorate prezenŃei ariei naturale protejate pe teritoriul comunei,
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-

un “stadiu favorabil de conservare” a speciilor şi habitatelor din sit înseamnă şi
menŃinerea - cu respectarea anumitor norme favorabile diversităŃii biologice - unor
activităŃi tradiŃionale, care pot să contribuie la susŃinerea valorilor naturale,

-

menŃinerea speciilor şi habitatelor într-un „stadiu adecvat de conservare“ nu este
neapărat incompatibilă cu activităŃile umane, îndeosebi cele tradiŃionale (s-a
exemplificat: cositul manual - în anumite condiŃii, activităŃi didactice cu tineri şi copii,
activităŃi ştiinŃifice ale cercetătorilor, studenŃilor etc.),

-

legislaŃia naŃională prevede anumite restricŃii, dar şi unele oportunităŃi pe care
proprietarii de terenuri le au vis-a vis de existenŃa sitului Natura 2000 şi ariei
naturale protejate,

-

este importantă elaborarea unor Planuri de management pentru aria naturală
protejată, care să fie în consens cu necesităŃile economice ale deŃinătorilor de
terenuri din zonă,

-

elaborarea Planurilor de management trebuie să vină şi în sprijinul rezolvării
problemei plăŃilor compensatorii, acolo unde se va stabili că este necesar pentru
conservarea/protejarea speciilor şi habitatelor periclitate de activităŃile agropastorale,

-

multe din practicile actuale de folosire a terenurilor vor continua, pentru că sunt deja
compatibile conservării habitatelor şi speciilor prezente în sit,

-

includerea terenurilor anumitor proprietari într-un sit Natura 2000 nu afectează
proprietatea privată asupra terenului respectiv,

-

au fost identificate posibile ameninŃări asupra conservării biodiversităŃii în sit, şi
anume: incendierea miriştilor şi tufărişurilor (toamna, pentru debarasarea resturilor
vegetale), cositul mecanic în rezervaŃie, păşunatul şi prezenŃa stânilor în
vecinătatea rezervaŃiei (creşte fertilitatea datorată dejecŃiilor animale, dar apar
„specii pioniere“ care afectează habitatul speciilor rare), transportul şi depozitarea
deşeurilor antropice pe teritoriul rezervaŃiei (deşeurile organice intră în putrefacŃie,
cele inerte – moloz şi materiale din construcŃii, afectează habitatul natural, cele
toxice – uleiuri etc. afectează grav starea mediului în general, şi existenŃa speciilor
rare, în mod special),

-

zonele rezidenŃiale aflate în vecinătatea siturilor Natura 2000 afectează direct şi
indirect biodiversitatea şi existenŃa speciilor rare,

-

reprezentanŃii Primăriei Bosanci au respins construirea unei reŃele de curent electric
de înaltă tensiune pe teritoriul comunei, invocând, între alte argumente, şi prezenŃa
ariei naturale protejate în vecinătate,

-

au fost identificate măsuri şi soluŃii pentru a se evita efectele negative ale activităŃilor
umane în sit (depozitarea resturilor vegetale la marginea tarlalei, compostarea şi
utilizarea compostului rezultat pentru îngrăşarea terenurilor cu culturi agricole,
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cositul manual în rezervaŃie după luna august, când seminŃele plantelor se coc şi se
scutură, evitarea păşunatului în aria protejată etc.).
Anexe:
- Imagini din timpul manifestării din data de 29 octombrie 2012, Bosanci;
- Lista participanŃilor la manifestare;
- PV predare/primire materiale de informare.
- Comunicatul de presă
Întocmit,
Beatrice Ştefănescu,
manager proiect
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Lista persoanelor
care au LegitimaŃii de custode
emise de Ministerul Mediului si Pădurilor
(de la APM Suceava)
1.
2.
3.
4.
5.

Cocriş IluŃă -legitimatŃia nr. 176/11.08.2010
Ionce Anca- 175/11.08.2010
Vaşcovici Simona- 173/11.08.2010
Botezat Florentina- 172/11.08.2010
Asurdului Cezar Dumitru- 171/11.08.2010
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