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Referat de aprobare 
 
 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile 
art. 6 alin. (3) şi art. 30 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de 
prezentare și motivare a proiectului de ordin privind aprobarea Planului de 
management al sitului Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ștefănești. 

ROSCI0234 Stânca Ștefănești a fost declarat sit de importanță comunitară, 

prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind 
instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, 
ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat 
și completat cu Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011.  

 Elementul de interes conservativ pentru care a fost desemnat acest sit de 
importanță comunitară este habitatul 6110* - Pajişti rupicole calcifile sau bazifile 
din Alysso-Sedion albi. 

Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ștefănești a 
fost elaborat de către Fundația Corona, în cadrul proiectului "Management eficient 
în siturile Natura 2000 ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 
Cordăreni-Vorniceni și ROSCI0234 Stânca Ștefănești, județul Botoșani", finanțat 

prin POIM 2014-2020, Axa 4. 

Scopul Planului de management este conservarea habitatului 6110* Pajişti 
rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi, prin practici sustenabile, în 
raport cu interesele comunității locale.  

         Obiectivele de management sunt următoarele:  

 conservarea și managementul habitatului de interes conservativ;  

 inventarierea și monitorizarea habitatului de interes conservativ;  

 informarea, educația ecologică și conștientizarea publicului;  

 utilizarea durabilă a resurselor naturale. 
Pentru situl Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ștefănești care nu necesită 

structuri de administrare special constituite, Planul de management se avizează de 
către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului/instituţiile din subordinea 
acesteia, după caz şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului, cu avizul autorităţii publice centrale din 
domeniul culturii şi consultarea autorităţilor publice centrale din domeniul 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice, agriculturii şi silviculturii. 



 

 

                                           

 

 Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ștefănești a 
parcurs evaluarea strategică de mediu, conform prevederilor Hotărârii de Guvern 
nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe, în urma căreia a fost emisă, de către Agenția pentru Protecția 
Mediului Botoșani - Decizia etapei de încadrare nr. 31/28.08.2019. 

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile art. 

21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,  a  florei și faunei 
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Conform prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 95/2016 privind înființarea 
Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, ANANP „verifică şi 
avizează măsurile de conservare, planurile de management şi regulamentele 
ariilor naturale protejate, pe care le înaintează, conform prevederilor legale în 
vigoare, la autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor şi 
pădurilor, în vederea aprobării”.  

Având în vedere cele sus-menționate, supunem spre analiză și aprobare, 
proiectul de ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 
ROSCI0234 Stânca Ștefănești. 
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