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1. INTRODUCERE 

 

1.1. Scurtă descriere a planului de management  

 

Siturile de importanţă comunitară sunt definite ca fiind situl/aria care, în regiunea sau în 

regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea ori restaurarea 

unei stări de conservare favorabile a habitatelor naturale prevăzute în anexa nr. 2 la 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice - aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei salbatice - sau a speciilor de interes comunitar prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi care 

contribuie semnificativ la coerenţa reţelei "Natura 2000" şi la menţinerea diversităţii 

biologice în regiunea ori regiunile biogeografice respective. 

În mare, aceste obiective vizează asigurarea statutului de conservare a speciilor şi habitatelor 

naturale de interes conservativ naţional şi/sau comunitar, asigurarea rolului de zonă de 

gestionare durabilă a resurselor dar şi conservarea peisajului actual prin menţinerea şi 

încurajarea activităţilor antropice tradiţionale. 

Principiile planului de management urmăresc trasarea unor linii generale pe care se va sprijini 

acţiunea de realizare a planului de management. Dintre acestea enumerăm: asigurarea opiniei 

generale unitare; dezvoltare durabilă, ameliorarea calităţii vieţii şi asigurarea coerenţei 

managementului; conservarea şi valorificarea calităţii mediilor naturale; promovarea 

realizării regulamentelor locale de urbanism şi a planurilor de amenajare a teritoriului care să 

integreze obiectivele planului de management; promovarea dezvoltării armonioase a fondului 

forestier şi cinegetic; încurajarea ecoturismului cu respectarea echilibrelor locale; informarea 

populaţiei, integrarea, dezvoltarea culturală şi a educaţiei permanente; respectarea autonomiei 

locale; precauţia şi transparenţa în luarea deciziei; conservarea diversităţii biologice; 

ameliorarea şi refacerea ecosistemelor şi peisajelor degradate; corelarea acţiunilor cu situaţia 

reală şi aplicarea de măsuri de către organismele competente. 

Sarcinile uzuale în managementul ariilor protejate sunt: 

a) Aplicarea legislaţiei 

b) Protecţia şi monitorizarea speciilor şi habitatelor 

c) Cercetare şi monitorizare ştiinţific ă 
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d) Cooperare cu instituţii de profil, la nivel naţional şi local 

e) Colaborarea cu comunităţile locale 

f) Colaborarea cu organizaţiile guvernamentale şi cu alţi factori interesaţi 

g) Promovarea participării în procesul decizional a tuturor factorilor interesaţi 

h) Informare, conştientizare şi educaţie ecologică în rândul comunităţilor locale şi a 

vizitatorilor 

i)  Asigurarea folosirii durabile a resurselor 

j)  Promovarea şi susţinerea dezvoltării comunitare  durabile 

k) Managementul turismului şi al vizitatorilor 

l)  Managementul personalului, a bugetului şi a resurselor 

 

Scopul acestui plan de management integrat este asigurarea unei dezvoltări durabile a Sitului 

Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes şi a Rezervaţiei Naturale Mlaştina de la Iaz, prin 

menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarat 

situl şi rezervaţia, şi prin promovarea specificului local al comunităţilor umane ce desfăşoară 

activităţi pe teritoriul sitului. 

 

Temele de bază sunt următoarele: 

a) Conservarea şi managementul biodiversităţii - al speciilor şi habitatelor de 

interes conservativ. 

b) Inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii  

c) Administrarea şi managementul efectiv al Sitului Natura 2000 şi asigurarea 

durabilităţii managementului 

d) Comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului 

e) Utilizarea durabilă a resurselor naturale 

f) Turismul durabil - prin intermediul valorilor naturale şi culturale. 

 

Obiectivele generale ale planului de management integrat se referă la asigurarea 

conservării speciilor şi habitatelor pentru care au fost declarate Situl Natura 2000 

ROSCI0322 Muntele Şes precum şi Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz. 

 

Obiectivele generale sunt: 

O1: Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarat situl, în sensul 

menţinerii stării de conservare favorabilă a acestora 
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O2: Asigurarea bazei de informaţii/date referitoare la speciile şi habitatele pentru care a fost 

declarat situl - inclusiv starea de conservare a acestora - cu scopul de a oferi suportul necesar 

pentru managementul conservării biodiversităţii şi evaluarea eficienţei managementului. 

O3: Asigurarea managementului eficient al sitului cu scopul menţinerii stării de conservare 

favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes conservativ 

O4: Creşterea nivelului de conştientizare - îmbunătăţirea cunoştinţelor şi schimbarea 

atitudinii şi comportamentului - pentru grupurile interesate care au impact asupra conservării 

biodiversităţii. 

O5: Menţinerea şi promovarea activităţilor durabile de exploatare a resurselor naturale în 

zonele desemnate acestor activităţi şi reducerea celor nedurabile. 

O6: Crearea de oportunităţi pentru desfăşurarea unui turism durabil - prin intermediul 

valorilor naturale şi culturale - cu scopul limitării impactului asupra mediului. 

 

După avizările necesare conform legislaţiei în vigoare acest Plan de Management devine 

document oficial cu rol de reglementare pentru custodele sitului, precum şi pentru persoanele 

fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care 

desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea sitului. 

 

1.2. Scurtă descriere a ariei naturale protejate  

 

Motivul declarării: Situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes a fost declarat pentru 

conservarea unor specii şi habitate de importanţă comunitară menţionate în anexele 2 şi 3 la 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

care transpune în legislaţia naţională două Directive Europene: 

a) Directiva Consiliului Uniunii Europene 92/43/EEC privind conservarea habitatelor 

naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică - amendată de Directiva Consiliului 

Uniunii Europene 97/62/EC, de adaptare la progresul tehnic şi ştiinţific a Directivei 

92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale şi a faunei şi florei sălbatice, 

respectiv Directiva Consiliului Uniunii Europene 105/EC de adaptare a Directivelor 

79/409/EEC, 92/43/EEC, 97/68/EC, 2001/80/EC şi 2001/81/EC în domeniul 

mediului, ca urmare a aderării Bulgariei şi a României şi de Regulamentul Consiliului 

Europei nr. 1882/2003. 

b) Directiva Consiliului Uniunii Europene 79/409/EEC privind conservarea speciilor de 

păsări sălbatice. 
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Situl ROSCI0322 Muntele Şes include în suprafaţa sa, pe raza localităţii Plopiş, judeţul Sălaj, 

o singură rezervaţie naturală: Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz - 2.691, categoria IV 

IUCN – Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii. 

 

Localizarea: Situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes este situat în Regiunea de 

Dezvoltare Nord-Vest. Conform Ordinului de Ministru al Mediului şi Pădurilor nr. 2387 din 

2011, privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării 

Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România, situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes este situat pe teritoriul a trei judeţe, 

Bihor, Cluj şi Sălaj, pe raza administrativ teritorială a următoarelor comune: 

� Bihor: Aleşd, Auşeu, Borod, Bratca, Brusturi, Derna, Lugaşu de Jos, Popeşti, Suplacu 

de Barcău, Şinteu; 

� Cluj: Negreni; 

� Sălaj: Halmăşd, Marca, Plopiş, Sâg, Valcău de Jos. 

 

Limitele şi suprapunerile cu alte arii naturale protejate: Limitele sitului sunt cele indicate în 

Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 şi evidenţiate în prezentul Plan de 

Management în anexa cu hărţile aferente: Harta nr. 1 şi Harta nr.2.  

Pe suprafaţa sitului se găseşte o arie naturală protejată de tip Rezervaţie naturală, şi anume 

«Mlaştina de la Iaz», declarată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, anexa nr. I - Zone 

naturale protejate de interes naţional şi monumente ale naturii, 2.0.Rezervaţii şi monumente 

ale naturii, poziţia 2.691, aflată spre periferia sitului, în partea de est - sud-est. 

Conform Anexei nr. 3 la Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011, referitoare 

la Lista tipurilor de habitate şi a speciilor de interes comunitar pentru care a fost declarat 

fiecare sit de importanţă comunitară, precum şi Anexei nr. 6 referitoare la Formularele 

standard ale siturilor Natura 2000 - FS N2000, situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes a 

fost declarat pentru următoarele habitate şi specii: 

A. Tipuri de habitate:  

9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;  

91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun;  

91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 

3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din 
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Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion;  

3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi 

Bidention p.p;  

40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice;  

6240* - Pajişti stepice subpanonice;  

6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie până în etajele 

montan şi alpin;  

6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);  

7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării mişcătoare - în FS N2000 s-a trecut în 

mod eronat habitatul: 7120 - Turbării degradate capabile de regenerare naturală. 

8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase - în FS N2000 s-a 

trecut în mod eronat de 2 ori acelaşi tip de habitat;  

8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase;  

9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;  

9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;  

9150 - Păduri medioeuropene de fag din Cephalanthero-Fagion;  

91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae);  

B. Specii de mamifere:  

1361 - Lynx lynx - Râs  

1352* - Canis lupus - Lup  

1324 - Myotis myotis - Liliac comun 

C. Specii de amfibieni şi reptile:  

1166 - Triturus cristatus - Triton cu creastă 

1193 - Bombina variegata - Buhai de baltă cu burta galbenă  

D. Specii de nevertebrate:  

1093* - Austropotamobius torrentium - Racul de ponoare  

4014 - Carabus variolosus  

1087* - Rosalia alpina - Croitor de fag 

4050 - Isophya stysi - Cosaş  

Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz 2.691 nu este atribuită în custodie, este o rezervaţie 

naturală de tip floristic, faunistic, paleontologic şi peisagistic, cu suprafaţă de 10 ha, în care 

obiectivele de protecţie - conform Planului de Management al Mlaştinii de la Iaz, avizul nr. 

5277/20.10.2011 emis de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca şi postat 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

11 

 

de Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor pe  www.mmediu.ro - versiunea din data de 

11.11.2014 în vederea dezbaterii publice  - sunt reprezentate de următoarele habitate şi specii 

de plante de turbărie: 

A. Tipuri de habitate 

91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) – corespondenţă habitate după clasificarea naţională: 

R4402 Păduri dacice – getice de lunci colinare de anin negru -Alnus glutinosa- cu 

Stellaria nemorum; R4403 Păduri danubian-panonice de anin negru/Alnus glutinosa 

cu Iris pseudacorus. 

7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării mişcătoare, corespondenţa R5410 

Mlaştini sud-est carpatice, mezotrofe cu Carex echinata şi Sphagnum recurvum;  

6410 Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argilos-nămoloase/Molinion 

caeruleae, corespondenţă R3710 Pajişti dacice de Molinia caerulea;  

3160 Lacuri şi iazuri distrofice naturale, corespondenţă R5304Comunitãţi danubiene 

cu Sparganium erectum, Berula erecta şi Sium latifolium alternat cu R5305 

Comunităţi danubiene cu Typha angustifolia şi T. latifolia. 

6520 Fâneţe montane, corespondenţă R3803 Pajişti sud-est carpatice de Agrostis 

capillaris şi Festuca rubra; 

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, corespondenţă R4110 Păduri sud-est 

carpatice de fag/Fagus sylvatica cu Festuca drymeia;  

91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun, corespondenţă R4130 Păduri dacice 

de gorun/Quercus petraea şi fag/Fagus sylvatica cu Lembotropis nigricans. 

B. Specii de plante: 

Sphagnum amblyphyllum - se regăseşte în habitatul 7140; 

Sphagnum magellanicum - se regăseşte în habitatul 7140; 

Sphagnum subsecundum - se regăseşte în habitatul 7140. 

 

Principalele activităţi socio-economice care se desfăşoară în zona sitului sunt legate de 

silvicultură - în principal exploatarea masei lemnoase - şi de agricultură, dar şi de industrie 

uşoară şi turism. 

Agricultura  se practică în toate comunele şi satele pe teritoriul cărora se găseşte situl, în 

proporţii variabile şi cu diferite componente: 

- creşterea animalelor domestice, cultivarea terenului, pomicultură, legumicultură, apicultură; 

- creşterea animalelor sălbatice: la Şinteu există o fermă de bizoni, mistreţi, mufloni şi cerbi; 
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- piscicultură: păstrăvării la Plopiş, Lugaşul de Jos, Sâg la Izvoarele Barcăului.  

Industria se desfăşoară în cadrul unor intreprinderi mici, care se ocupă cu 

extracţia/colectarea/prelucrarea în diferite domenii: 

- industrie uşoară de tip lohn - confecţii încălţăminte şi îmbrăcăminte: Aleşd, Tinăud, Derna, 

Popeşti, Suplacu de Barcău; 

- industria sticlei: Aleşd;  

- industria materialelor de construcţii şi a prelucrării materiilor prime  – lemn: Borod, Bratca, 

Şinteu, Negreni, Halmăşd, Marca, Plopiş; cariere nisip, piatră şi extracţie ţiţei: Borod, Derna, 

Popeşti, Suplacu de Barcău, Halmăşd; colectare şi prelucrare fructe de pădure: Peştiş, 

Lugaşul de Jos; fabricare rachiu din fructe naturale: Halmăşd; 

- industrializarea laptelui: Bratca.  

Activităţile comerciale au loc în toate comunele şi satele din zona sitului, prin târguri 

periodice, comerţul cu materiale de construcţii, prestări servicii - transporturi de mărfuri, 

construcţii, mici meseriaşi. De asemenea, se practică turismul/agroturismul - la Pădurea 

Neagră, Lugaşul de Jos, Plopiş, Popeşti, Negreni, Halmăşd. 

 

1. Categoria ariei naturale protejate – sit de importanţă comunitară - SCI. 

2. Desemnări internaţionale ale sitului: nu e cazul 

3. Tipul sitului:  nu e cazul  

4. Cuvinte cheie – Muntele Şes, Sit de Importanţă Comunitară, Habitate de interes 

comunitar, Specii de interes comunitar. 

 

1.3. Cadrul legal referitor la situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes şi la 

elaborarea planului de management 

 

Tabelul nr. 1 

Acte legislative aplicabile sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes şi 

planului de management al acestuia 

Nr  Tip act Număr act An act Denumire Descriere act 

1 Lege 5 2000 Privind aprobarea 

Planului de amenajare 

a teritoriului naţional 

– Secţiunea a III a- 

Legea evidenţiază 

zonele naturale 

protejate de interes 

naţional şi identifică 
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zone protejate valorile de 

patrimoniu cultural 

naţional, care 

necesită instituirea 

de zone protejate 

pentru asigurarea 

protecţiei acestor 

valori 

2 Lege 49 2011 Pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 

57/2007 privind 

regimul ariilor 

naturale protejate, 

conservarea 

habitatelor naturale, a 

florei şi faunei 

salbatice 

Aprobă, 

completează şi 

modifică Ordonanţa 

de Urgenţă a 

Guvernului nr. 

57/2007 

3 Ordonanţă 

de urgenţă a 

Guvernului 

57 2007 Privind regimul ariilor 

naturale protejate, 

conservarea 

habitatelor naturale, a 

florei şi faunei 

sălbatice 

Include speciile şi 

habitatele de interes 

comunitar, conţine 

prevederi privind 

managementul SCI 

şi planurile de 

management 

4 Ordonanţă 

de urgenţă a 

Guvernului 

154 2008 Pentru modificarea şi 

completarea 

Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2007 şi a Legii 

vânătorii şi a 

protecţiei fondului 

cinegetic nr. 407/2006 

Prevede modificări 

şi completări 

privind speciile şi 

habitatele de interes 

comunitar 
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5 Ordonanţă 

de urgenţă a 

Guvernului 

164 2008 Pentru modificarea şi 

completarea 

Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 

195/2005 privind 

protecţia mediului 

Modifică şi 

completează OUG 

195/2005, cu 

prevederi referitoare 

la acte de 

reglementare — 

aviz de mediu, 

acord de mediu, 

aviz Natura 2000, 

autorizaţie de 

mediu, autorizaţie 

integrată de mediu, 

autorizaţie privind 

emisiile de gaze cu 

efect de seră, 

autorizaţie privind 

activităţi cu 

organisme 

modificate genetic 

6 Ordinul 

Ministerului 

Mediului şi 

Gospodăririi 

Apelor 

207 2006 Privind aprobarea 

conţinutului 

Formularului Standard 

Natura 2000 şi a 

manualului de 

completare al acestuia 

Aprobă conţinutul 

Formularului 

Standard Natura 

2000 stabilit de 

Comisia Europeană 

prin Decizia 

97/266/EC, prevăzut 

în anexa nr. 1, şi 

manualul de 

completare al 

formularului 

standard, prevăzut 

în anexa nr. 2 

7 Ordinul 1798 2007 Pentru aprobarea Aprobă Procedura 
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Ministerului 

Mediului şi 

Dezvoltării 

Durabile 

 Procedurii de emitere a 

autorizaţiei de mediu 

de emitere a 

autorizaţiei de 

mediu, prevăzută în 

anexa care face 

parte integrantă din 

ordin 

8 Ordinul 

Ministerului 

Mediului şi 

Dezvoltării 

Durabile 

 

1964 2007 Privind instituirea 

regimului de arie 

naturală protejată a 

siturilor de importanţă 

comunitară, ca parte 

integrantă a reţelei 

ecologice europene 

Natura 2000 în 

România 

Se referă la 

desemnarea 

primelor situri 

Natura 2000 din 

România în acord cu 

legislaţia europeană 

şi internaţională 

9 Ordinul 

Ministerului 

Mediului 

979 2009 Privind introducerea 

de specii alohtone, 

intervenţiile asupra 

speciilor invazive, 

precum şi 

reintroducerea 

speciilor indigene 

prevăzute în anexele 

nr. 4A si 4B la 

Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr. 

57/2007 

Se referă la speciile 

alohtone, invazive şi 

indigene din siturile 

de interes comunitar 

10 Ordinul 

Ministerului 

Mediului şi 

Pădurilor 

19 2010 Pentru aprobarea 

Ghidului metodologic 

privind evaluarea 

adecvată a efectelor 

potenţiale ale 

planurilor sau 

Aprobă conţinutul 

Ghidului 

metodologic de 

evaluare a efectelor 

potenţiale ale 

planurilor/ 
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proiectelor asupra 

ariilor naturale 

protejate de interes 

comunitar; 

proiectelor asupra 

SCI/SPA 

11 Ordinul 

Ministerului 

Mediului şi 

Pădurilor 

2387 2011 Pentru modificarea 

Ordinului ministrului 

mediului şi dezvoltării 

durabile nr. 

1.964/2007 privind 

instituirea regimului 

de arie naturală 

protejată a siturilor de 

importanţă 

comunitară, ca parte 

integrantă a reţelei 

ecologice europene 

Natura 2000 în 

România 

Se referă la 

desemnarea SCI-

urilor noi respectiv 

modificarea celor 

existente 

12 Hotărâre de 

Guvern 

1284 2007 Privind declararea 

ariilor de protecţie 

specială avifaunistică 

ca parte integrantă a 

reţelei ecologice 

europene Natura 2000 

în România 

Se referă la 

declararea ariilor de 

protecţie specială 

avifaunistică în 

cadrul reţelei de 

situri Natura 2000 

din România 

13 Hotărâre de 

Guvern 

971 2011 Pentru modificarea şi 

completarea H.G. nr. 

1284/2007 privind 

declararea ariilor de 

protecţie specială 

avifaunistică ca parte 

integrantă a reţelei 

ecologice europene 

Conţine modificări 

şi completări ale HG 

1284/2007, referitor 

la SPAurile din 

cadrul reţelei Natura 

2000 din România 
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Natura 2000 în 

România 

14 Directiva 

Consiliului 

Uniunii 

Europene 

79/409/EEC 1979 Privind conservarea 

păsărilor sălbatice 

Se referă la 

conservarea tuturor 

speciilor de păsări 

care se găsesc în 

stare sălbatică pe 

teritoriul european 

al statelor membre 

pentru care se aplică 

tratatul. Directiva 

reglementează 

protejarea, 

gestionarea şi 

controlul asupra 

acestor specii şi 

stabileşte normele 

pentru exploatarea 

acestora. 

15 Directiva 

Consiliului 

Uniunii 

Europene 

92/43/EEC 1992 Privind conservarea 

habitatelor naturale şi 

a faunei şi florei 

sălbatice 

In această directivă 

sunt enumerate 

habitatele naturale şi 

speciile rare, de 

plante şi animale, 

majoritatea listelor 

fiind preluate din 

convenţii 

internaţionale, cum 

ar fi cea de la Berna 

sau cea de la Bonn. 

16 Directiva 

Consiliului 

Uniunii 

97/49/EEC 1997 Privind amendarea 

Directivei EEC 

79/409 

Conţine modificări 

ale Directivei Păsări 

din 1979 
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Europene 

17 Directiva 

Consiliului 

Uniunii 

Europene 

97/62/EC 1997 Adaptare la progresul 

tehnic şi ştiinţific a 

Directivei 92/43/EEC 

privind conservarea 

habitatelor naturale şi 

a faunei şi florei 

sălbatice 

Textul se referă la 

modificările aduse 

Directivei 

92/43/EEC 

18 Directiva 

Consiliului 

Uniunii 

Europene 

105/EC 2006 De adaptare a 

Directivelor 

79/409/EEC, 

92/43/EEC, 97/68/EC, 

2001/80/EC şi 

2001/81/EC în 

domeniul mediului, ca 

urmare a aderării 

Bulgariei şi a 

României 

Textul se referă la 

modificările aduse 

Directivelor 

enumerate anterior, 

respectiv 

79/409/EEC, 

92/43/EEC, 

97/68/EC, 

2001/80/EC şi 

2001/81/EC în 

domeniul mediului  

 

1.4. Procesul de elaborare a planului de management 

 

Planul de management al ariei protejate ROSCI0322 Muntele Şes este realizat în funcţie de 

prevederile legale din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Având în vedere faptul că aria protejată ROSCI0322 Muntele Şes este Sit de Importanţă 

Comunitară, făcând parte din Reţeaua Natura 2000, este necesar ca cerinţele Directivei 

Consiliul Uniunii Europene 92/43/EEC să fie integrate în planul de management. Acesta 

reglementează şi planifică acţiunile necesare pentru menţinerea sau reconstrucţia stării 

favorabile de conservare a habitatelor naturale şi speciilor de floră şi faună sălbatică de 

interes comunitar şi naţional menţionate în Formularul Standard. 

Anterior elaborării planului de management s-a realizat structura acestuia, pe baza Ghidului 

Appleton referitor la elaborarea planurilor de management, precum şi conform Structurii 
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Planurilor de Management elaborate în cadrul proiectului SINCRON şi recomandate pe site-

ul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - www.anpm.ro - din cadrul Ministerului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

În vederea elaborării planului de management propriu-zis pentru situl Natura 2000 

ROSCI0322 Muntele Şes au fost parcurse mai multe etape, vizând evaluarea detaliată a 

biodiversităţii, evaluarea impactului antropic asupra ariei protejate, stabilirea măsurilor de 

conservare şi modalităţile de implicare a factorilor interesaţi şi a comunităţilor locale. În 

scopul evaluării detaliate a biodiversităţii au fost efectuate atât activităţi de laborator cât şi de 

teren, efectuându-se deplasări pe teritoriul sitului în perioada martie-noiembrie 2013-2014.  

Au fost culese informaţii relevante în vederea descrierii datelor abiotice aferente sitului, 

precum şi a ecosistemelor prezente în sit.  

Au fost evaluate calitativ şi cantitativ habitatele precum şi speciile de interes comunitar/ 

prioritar pe baza cărora a fost desemnat situl Natura 2000, înregistrându-se dacă a fost cazul 

şi prezenţa altor habitate/specii de interes comunitar care nu apar listate în formularul 

standard. 

În vederea elaborării planului de management integrat pentru situl Natura 2000 ROSCI0322 

Muntele Şes şi Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz 2.691 inclusă în sit, au fost preluate, 

analizate şi integrate informaţiile privind speciile şi habitatele din aria protejată de interes 

naţional, care se regăsesc incluse în Planul de Managemnt al Mlaştinii de la Iaz, avizat cu nr. 

5277/20.10.2011 de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca şi postat pe 

www.mmediu.ro - versiunea din data de 11.11.2014. 

S-a evaluat pe teren şi starea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din 

situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes. 

Aceste activităţi au permis identificarea şi localizarea pe teren, precum şi cartarea GIS 

ulterioară, în laborator, a factorilor abiotici, a tipurilor de ecosisteme, a tipurilor de habitate şi 

a speciilor de animale de interes comunitar pentru care a fost declarat situl, a stării de 

conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, hărţile respective constituind parte 

integrantă a planului de management. 

Pentru evaluarea impactului antropic asupra ariei protejate s-au efectuat observaţii detaliate 

pe teren, vizând identificarea şi inventarierea surselor de impact, localizarea şi intensitatea 

manifestării acestora, precum şi estimarea modului de afectare a habitatelor sau/şi speciilor 

vizate, dar şi ierarhizarea acestor surse în funcţie de intensitatea lor.  
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În urma culegerii acestor date de teren, inclusiv din rezervaţia naturală, au fost realizate în 

laborator hărţile referitoare la sursele de impact antropic asupra speciilor şi habitatelor de 

interes comunitar.  

În scopul stabilirii măsurilor de conservare necesare pentru menţinerea habitatelor şi speciilor 

de interes comunitar din cadrul sitului au fost analizate ameninţările actuale şi cele potenţiale 

identificate pentru fiecare tip de habitat, respectiv specie de interes comunitar existente în 

situl Natura 2000 şi pe teritoriul rezervaţiei naturale.  

Măsurile de conservare trebuie stabilite în mod realist, atât ca amploare a acţiunilor cât şi din 

punct de vedere al intervalelor de timp necesare.  

În stabilirea modalităţilor de implicare a factorilor interesaţi şi a comunităţilor locale au fost 

de mare utilitate întâlnirile cu acestea. La dezbaterile pentru elaborarea Planului de 

management au fost invitaţi toţi factorii interesaţi identificaţi. 

Prima dezbatere pentru consultarea factorilor interesaţi a avut loc pe data de 23.02.2015, la 

sediul Primăriei din Plopiş, judeţul Sălaj. A doua dezbatere cu factorii interesaţi a avut loc în 

data de 25.02.2015, la sediul Primăriei din Aleşd, judeţul Bihor, iar a treia dezbatere în data 

de 27.02.2015, la sediul Primăriei din Suplacu de Barcău, judeţul Bihor.  

Scopul principal al acestor 3 consultări a fost de a ţine seama de comentariile şi contribuţiile 

factorilor interesaţi referitoare la Planului de management integrat elaborat pentru ROSCI322 

Muntele Şes. 

Totodată consultarea factorilor interesaţi s-a realizat conform Ghidului Appleton. S-a urmărit 

în principal opinia factorilor interesaţi referitor la următoarele aspecte principale ale Planului 

de management: 

- Scopul/Obiectivul general al Planului de management 

- Temele principale ale Planului de management  

- Analiza valorilor biodiversităţii şi a ameninţărilor la adresa acestora. 

La toate cele 3 întâlniri a fost prezentat draftul planului de management elaborat până la data 

respectivă care a inclus măsurile de conservare propuse pentru speciile şi habitatele de 

interes. În urma includerii observaţiilor şi modificărilor solicitate la dezbaterile cu factorii 

interesaţi a rezultat draftul v.1 al prezentului planului de management integrat. Acesta va fi 

utilizat pentru parcurgerea procedurii de evaluare de mediu conform legislaţiei în vigoare.  

Datele/Perioadele la/în care au fost realizate etapele descrise sunt: 

a) evaluarea detaliată a biodiversităţii: 01.07.2013-30.11.2014 

b) evaluarea impactului antropic asupra ariei: 01.07.2013-30.12.2014 

c) stabilirea măsurilor de conservare: 05.01.2015-31.01.2015 
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d) implicarea factoriilor interesaţi şi a comunităţilor locale : prima dezbatere publică 

la data de 23.02.2015 la Plopiş; a doua dezbatere publică la data de 25.02.2015 la 

Aleşd; a treia dezbatere publică la data de 27.02.2015 la Suplacu de Barcău. 

 

Procedura de implementare a planului de management  

Planul de Management al sitului va fi impementat după avizarea acestuia de către autorităţile 

competente, în momentul în care aria naturală protejată va fi atribuită unui 

custode/administrator (confom 1052/20014*actualizat privind aprobarea Metodologiei de 

atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate). Acesta va avea rolul de a 

coordona implementarea Planul conform convenţiei de custodie semnate şi a prevederilor din 

cadrul Planului de Management avizat. Mai multe detalii legate de rapoartele necesare care 

sunt necesare pentru implementarea Planului de Management se regăsesc la capitolul 6 Planul 

de monitorizare a activităţilor. 

 

2. DESCRIEREA ARIEI NATURALE PROTEJATE 

 

2.1. Informaţii Generale 

 

2.1.1. Localizarea ariei naturale protejate 

 

Prin Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007, Anexa 6, au fost 

publicate în Monitorul Oficial hărţile siturilor Natura 2000 instituite la acea dată. Prin 

Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 această anexă se abrogă, iar art. I, 

punctul 2 din acest ordin menţionează următoarele: 

„Limitele siturilor de importanţă comunitară prevăzute în anexa nr. 1, delimitate la precizia 

scării 1:10.000-1:25.000, în format digital, ca vectori cu referinţă geografică în sistemul 

naţional de proiecţie Stereografic 1970, se pun la dispoziţie de către autoritatea publică 

centrală pentru protecţia mediului tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, prin 

intermediul propriei pagini web.” 

Limitele sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes sunt marcate de următoarele 

coordonate: latitudine: N 47º5′35″; longitudine: E 22º31′44″; situl are o suprafaţă de 34.881 

ha şi este localizat în în partea de nord-vest a României, fiind traversat, în partea sa sudică, de 

paralela de 47° latitudine nordică şi, median, de meridianul de 22°31´ longitudine estică. 
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Din punct de vedere morfologic, 34880,85 ha din suprafaţa totală a sitului, cea mai mare 

parte, cca 87%, se suprapune peste Muntele Şes - Plopiş, una dintre catenele nordice ale 

Munţilor Apuseni, cu orientare nord-vest – sud-est, alcătuită în special din şisturi cristaline. 

În această zonă se atinge altitudinea maximă a sitului, 918 m, în Vârful Măgura Mare, situat 

la extremitatea sud-estică. Partea centrală a Muntelui Şes, puţin accidentată, asemănătoare 

unui podiş, intens locuită, cu aşezări risipite, nu a fost cuprinsă în sit. De asemenea, situl nu 

acoperă nici porţiunea sud-estică a Muntelui Şes, Podişul Ponorul Negrenilor, un sinclinal 

suspendat cu frecvente fenomene carstice. 

Aproximativ 9% din suprafaţa sitului se suprapune pe zona deluroasă din Depresiunea 

Crişului Repede - denumită şi Depresiunea Oradea sau Bratca, situată în sudul Muntelui Şes, 

alcătuită majoritar din material sedimentar de vârstă badeniană, sarmaţiană şi pannoniană. 

Aici, altitudinea sitului variază între 250 m pe văile afluenţilor Crişului Repede, şi 493 m, în 

Vârful Pietriş. 

În proporţie de cca 3% din suprafaţa sa, situl acoperă şi porţiuni din Depresiunea Şimleului, 

în special din treapta sa piemontană, alcătuită din depozite sedimentare badeniene şi 

sarmaţiene. În această zonă altitudinile urcă de la 170 m în Defileul Barcăului de la Marca, la 

440 m în zona dintre râul Barcău şi afluentul său, pârâul Comăneasa. Situl se extinde şi la est 

de Defileul Barcăului de la Marca, în Dealurile Viişoarei - incluse, alături de Depresiunea 

Şimleului, în unitatea Dealurilor Silvaniei - pe o porţiune foarte redusă de cca. 0,1% din 

suprafaţa sa, unde atinge 362 m altitudine, în Dealul Curatu. 

Circa 1% din suprafaţa Sitului Natura 2000 Muntele Şes se suprapune pe Dealurile Derna – 

Popeşti, parte a Dealurilor Oradei, alcătuite din sedimente pannoniene, care mărginesc 

Muntele Şes pe laturile estică şi nord-estică. În această arie altitudinile variază între 185 m, la 

extremitatea vestică a sitului, şi 460 m, în Dealul Caprei - între văile Cuzap şi Varvizel. 

Din punct de vedere administrativ-teritorial, situl se află în Regiunea Nord-Vest, acoperind 

porţiuni din judeţele Bihor, Cluj şi Sălaj. Din suprafaţa sa totală, 34880,85 ha, cea mai mare 

parte este situată în judeţul Bihor - 24090,72 ha, reprezentând 69,07% din suprafaţa sitului, 

urmat de judeţul Sălaj - 10659,16 ha, adică 30,56% din suprafaţa sitului şi de judeţul Cluj - 

130,96 ha, ceea ce înseamnă numai 0,37% din suprafaţa sitului. 

Situl Natura 2000 Muntele Şes acoperă 1,02% din Regiunea Nord-Vest, 1,93% din suprafaţa 

însumată a celor trei judeţe peste care se întinde, respectiv, 3,19% din suprafaţa Judeţului 

Bihor, 0,02% din suprafaţa Judeţului Cluj şi 2,76% din suprafaţa Judeţului Sălaj. 
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La nivel de unităţi administrativ-teritoriale de ordin inferior - comune, oraşe, municipii - situl 

se extinde pe 9 comune şi un oraş din judeţul Bihor, 5 comune din judeţul Sălaj şi o comună 

din judeţul Cluj. 

Unităţile administrativ teritoriale - UAT - care au suprafeţe în cadrul sitului sunt detaliate în 

capitolul 2.4. Informaţii socio-economice şi culturale. Din toate cele 16 unităţi administrativ-

teritoriale de ordin inferior, cele mai mari suprafeţe ocupate de Situl Natura 2000 Muntele 

Şes se află în comuna Borod - 5714,94 ha şi 16,38% din suprafaţa sitului, oraşul Aleşd - 

4731,76 ha Şi 13,57% din suprafaţa sitului, comuna Popeşti - 4043,33 ha şi 11,59% din 

suprafaţa sitului, comuna Auşeu - 3666,93 ha şi 10,51% din suprafaţa sitului şi comuna 

Plopiş - 3212,99 ha şi 9,21% din suprafaţa sitului. Comunele în care situl ocupă suprafeţele 

cele mai reduse sunt: Negreni - 130,96 ha, reprezentând 0,38% din suprafaţa sitului, Bratca - 

280,82 ha, respectiv, 0,81%, Derna - 446,67 ha, respectiv, 1,28%, Suplacu de Barcău - 

573,57 ha, respectiv, 1,64% şi Brusturi - 976,67 ha, respectiv, 2,8%. 

Principalele căi de acces în sit sunt cele rutiere reprezentate de drumul naţional 1H: Aleşd – 

Şinteu – Nuşfalău – Zalău – Jibou – Răstoci, drumurile judeţene - DJ 108H şi DJ 110E - şi 

drumuri comunale. Situl este, de asemenea, accesibil prin intermediul drumurilor de 

exploatare - de carieră sau forestiere - şi a potecilor - acestea înregistrând o densitate de 23,46 

m/ha. 

 

2.1.2. Limitele ariei naturale protejate 

 

• Harta limitelor sitului 

Limitele Sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes sunt prezentate în Anexa nr. 1 

la Planul de management - Hăr ţi, nr. 1. 

 

2.1.3. Zonarea internă a ariei naturale protejate 

 

• Harta zonării interne 

Situl ROSCI0322 Muntele Şes include în perimetrul său 8 ha din cadrul celor  10 ha ale 

Rezervaţiei Naturale 2.691 Mlaştina de la Iaz harta zonării interne corespunde cu Harta 

suprapunerilor cu alte arii naturale protejate prezentată în Anexa nr. 1 la Planul de 

management - Hărţi, nr. 2.  
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În perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes se regăseşte pe o suprafaţă de 

0.01 ha şi aria protejată 2.189. Locul Fosilifer din Valea Lionii-Peştiş (22.438059 

longitudine, 47.084122 latitudine şi 318 metri altitudine). Aceasta este o arie protejată de 

interes naţional ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip 

paleontologic), situată în judeţul Bihor, pe teritoriul administrativ al oraşului Aleşd, satul 

Peştiş. Rezervaţia naturală aflată în apropierea oraşului Aleşd, are o suprafaţă de 0,01 ha, şi 

reprezintă un depozit de resturi fosilife în marnă calcaroasă, resturi fosile de crinoide 

(echinoderme primitive cu corp în formă de caliciu cu braţe), lamelibranhiate (moluşte cu 

branhii în formă de lamele), precum şi un depozit cu resturi fosile de reptile, ce au aparţinut 

Triasicului mediu. Astfel, în perimetrul sitului se aplică măsurile de conservare elaborate în 

cadrul prezentului Plan de Management, în timp ce în perimetrul de suprapunere la măsurile 

de conservare din cadrul prezentului Plan de Management se adugă şi prevederile legale din 

artiolul 23 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 57 din 2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

 

2.1.4. Suprapuneri cu alte arii naturale protejate 

 

Situl ROSCI0322 Muntele Şes include în suprafaţa sa o singură rezervaţie naturală, 

prezentată în tabelul de mai jos. Tipul de suprapunere, suprafaţa de suprapunere, localizarea 

ei în interiorul sitului sunt redate în cadrul tabelului de mai jos precum şi în harta 

suprapunerilor cu alte arii naturale protejate. Aspectele de care trebuie să se ţină cont la 

elaborarea planului de management sunt reprezentate de obiectivele de protecţie pentru care a 

fost declarată rezervaţia inclusă, prin adaptarea măsurilor de management conservării 

integrate. 

• Lista cuprizând suprapunerile cu alte arii protejate 

 

Tabelul nr. 2 

Suprapunerile sitului cu alte arii naturale protejate ale sitului Natura 2000 ROSCI0322 

Muntele Şes 

Nr  

Arie cu care se suprapune 

Tip 

suprapunere 

Suprafaţă 

totală 

suprapusă 

ha 

Observaţii
Cod Denumire 

Tip  Categ

orie 

Tip 

responsabil 

Denumire 

responsabil 
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1 2.691 
Mlaştina 

de la Iaz 

Botanică, 

Zoologică
IV 

UICN 

Rezer

vaţie 

Natur

ală 

Situată din 

punct de 

vedere 

administrativ 

pe teritoriul 

comunei  

Plopiş 

Consiliul 

local 

Plopiş 

I parţială 8 - 

2 2.189 

Locul 

Fosilifer 

din Valea 

Lionii-

Peştiş 

Paleontol

ogică 
IV 

UICN 

Rezer

vaţie 

Natur

ală 

Situată din 

punct de 

vedere 

administrativ 

pe teritoriul 

satului 

Peştiş, Aleşd  

- totală 0.0.1 - 

 

• Harta suprapunerilor cu alte arii naturale protejat e 

Este prezentată în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 2. 

 

2.2. Mediul Abiotic 

 

2.2.1. Geologie 

 

• Hart ă geologică  

Este prezentată în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 3. 

 

• Caracterizarea geologică 

Fundamentul geologic al Munţilor Şes - Plopiş îl reprezintă cristalinul autohton al Munţilor 

Bihorului, acoperit parţial de o cuvertură sedimentară constituită din şisturi argiloase cafenii 

cu intercalaţii de marnocalcare, conglomerate şi calcare dolomitice - autohtonul de Bihor. În 

dealurile piemontane care tivesc bordura Munţilor Şes, predominante sunt depozitele 

sedimentare mio-pliocenice, reprezentate prin conglomerate, marne, gresii şi argile nisipoase. 

Cea mai mare suprafaţă a sitului Muntele Şes, este acoperită din punct de vedere geologic de 

Seia de Someş, reprezentând termenul stratigrafic cel mai vechi şi care constituie 
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fundamentul unităţii apline a autohtonului de Bihor. Seria de Someş este împărţită în trei 

complexe: 

A. Complexul inferior format din paragnaise cu mice, frecvent granatifere, cu rare intercalaţii 

de paragnaise amfibolitice, de micaşisturi şi de şisturi cuarţitice. 

B. Complexul mediu, cuarţitic, de grosime mai redusă este compusă din şisturi cuarţitice 

micacee, uneori granatifere, cu rare intercalaţii de şisturi cuarţo-amfibolitice. 

C. Al treilea complex, cel al micaşisturilor, este constituit în principal din micaşisturi cu 

muscovit şi biotit, cu intercalaţii de micaşisturi cu turmalină şi granat şi de micaşisturi cu 

staurolit şi granat. 

În regiunea Ciucea a fost identificat un complex mediu cuarţitic şi un complex superior cu 

micaşisturi. Ca intercalaţii apar şisturi amfibolitice şi ortoamfibolite. Partea suparioară a 

complexului de micaşisturi este afectată de reromorfism. Gradul de metamorfism corespunde 

zonei cu almandin; izograda staurolitului nefiind atinsă decât în zona valea Peştişului-Aleşd 

şi valea Bistrei-Pădurea Neagră, unde apar şi gnaise oculare.  

În absenţa unor determinări geochimice moderne, s-a atribuit seriei de Someş unui setting 

tectonic de prismă de acreţie cu aport foarte puternic dinspre arc. Dominanţa rocilor cuarţo-

feldspatice şi a micaşisturilor, precum şi apariţia sporadică a unor mineralizaţii de tip Kuroko, 

ar pleda mai curând pentru o ambianţă de arc, fiind acceptat prin urmare un setting tectonic 

convergent pentru geneza litogrupului Someş.  

Vârsta exactă a depozitelor care alcătuiesc seria de Someş nu a putut fi precizată, însă se 

consideră ca aparţinând Precambrianului. 

Învelişul sedimentar al cristalinului cuprinde depozite începând cu Permianul până în Albian 

inclusiv, în acest interval înscriindu-se mai multe lacune stratigrafice. Este vorba despre un 

înveliş prealpin incluzând munai depozite permiene şi un înveliş alpin alcătuit din depozite 

triasice până la cretacice inferioare. Dintre aceste sedimente, pe suprafaţa sitului Muntele Şes, 

aflorează depozite aparţinând Triasicului şi Cretacicului. Depozitele mai noi - Miocene - care 

se găsesc în arealul sitului aparţin bazinelor sedimentare învecinate, respectiv Depresiunea 

Şimleului la nord şi Depresiunea Crişului Repede la vest.  

Triasicul marchează începutul ciclului alpin şi este bine reprezentat în autohtonul de Bihor, 

întâlnindu-se în toate zonele în care s-a păstrat învelişul sedimentar. În partea estică a 

Munşilor Pădurea Craiului se pot urmării între izvoarele Crişului Repede şi Depresiunea 

Beiuşului. În Munţii Şes, Triasicul apare discontinuu, sub formă de petece pe rama vestică la 

limita cu Depresiunea Crişului Repede şi în extremitatea sudică a sitului Natura 2000, fiind 

dispus direct peste şisturile cristaline.  
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Triasicul inferior este reprezentat în bază prin conglomerate care trec pe verticală la o 

alternanţă de gresii cuarţoase roşietice şi albe cu intercalaţii de şisturi argiloase violacee cu 

pete verzi. În continuare de sedimentare urmează dolomite stratificate, alcătuind dolomitele 

inferioare, peste care se dezvoltă calcare cu un aspect caracteristic vermiculat. Dinspre baza 

acestora din urmă provin exemplare de Costatoria costata, pe baza cărora se atribuie vârsta 

Camplilian dolomitelor inferioare şi calcarelor vermiculate din baza orizontului respectiv. 

Triasicul mediu include parte din calcarele vermiculate urmate de calcare organogene 

stratificate sau marocalcare.Calcarele organogene trec lateral la dolomite, acestea din urmă 

alcătuind dolomitele superioare. Conţinutul paleontologic indică pentru calcarele masive şi 

dolomitele superioare vârsta Anisian superior. 

Triasicului superior îi corespunde o luacună de sedimetare. 

În domeniul de Bihor Jurasicul marchează reluarea procesului de sedimentare, timp în care s-

au acumulat depozite predominant carbonatice, exceptând depozitele din baza succesiunii, 

care au caracter detritic. În perimetrul sitului Muntele Şes aceste dopzite lipsesc. 

Urmează depozitele cretacice care încep prin depozite lacustre, după care se instalează un 

regim marin care se continuă până la sfârşitul perioadei. În tot acest intreval a luat naştere o 

alternanţă de depozite carbonatice cu depozite detritice. In primetrul sitului se găsesc 

sopradic depozite posttectonice, întâlnite pe arii cu extindere diferită. Cele mai întinse arii de 

aflorare sunt acelea din bazinul văii Peştiş, de la cetea-Borod, şi de la Corniţel aparţinând 

Cretacicului superior. Ultimele două, dar mai ales aceea de la cetea-Borod, sunt remarcabile 

prin marea bogăţie de faună coralieră. Privite în ansamblu aceste depozite sunt dezvoltate în 

facies de Gosau, fiind predominant detritic şi cu însemnate variaţii laterale de facies. Astfel, 

începând din bază apare un orizont grezos-marnos cu intercalaţii de conglomerate şi cu 

calcare de apă dulce cu characee, un orizont grezos conglomeratic cu cu calcare cu hipuriţi şi 

recifi, un orizont grezos siltitic cu tufuri riolitice şi tufite şi un orizont marnos cu inocerami. 

Depozitele paleogene - riolite, microdiorite - care se întîlnesc sporadic în partea de sud a 

sitului, sunt ca urmare a magmatismului banatitic - Cretacic superior-Paleogen, magmatism 

care s-a dezvoltat pe aliniamentul N-S în toate unităţile tectonice ale Munţilor Apuseni. 

Sedimentele Neogene aparţin în cea mai mare parte bazinului Borod şi bazinului Şimleu, 

acestea fiind dispuse transgresiv peste sedimentele seriei de Someş. În cuprinsul de sud-vest a 

Bazinului Şimleului - la contactul cu Munţii Şes - apar depozite roşii Miocene care se 

continuă cu calcarul de Leitha, foarte bogat în fosile la Tusa şi Preuteasa. În această regiune 

sedimentele Pliocene lipsesc, fiind prezente cele Quaternare reprezentate prin depozite 

deluviale, depozite de terasă, aluviuni. 
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Depozitele bazinului Borod, de la contactul cu Munţii Şes, şi care aflorează în perimetrul 

sitului sunt reprezentate prin sedimete Miocene, formate din gresii, nisipuri, diatomite, 

pietrişuri şi argile, urmate de depozite Quaternare. 

 

2.2.2. Relief şi geomorfologie 

 

2.2.2.1. Unităţi de relief 

 

• Harta unit ăţilor de relief  

Este prezentată în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 4. 

 

• Harta puncte de cotă şi curbe de nivel  

Este prezentată în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 5. 

• Altitudini 

 

Tabelul nr. 3 

Altitudinile sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

1 Altitudine maximă 917 m 

2 Altitudine medie 500-700 m 

3 Altitudine minimă 166 m 

 

• Unităţile majore de relief şi procentul de ocupare  

 

Tabelul nr. 4 

Unităţile majore de relief şi procentul de ocupare din situl Natura 2000 ROSCI0322 

Muntele Şes 

Nr Unitatea majoră de relief Procent ocupare 

1 Munte 87 % 

2 Deal 1 % 

3 Depresiune 12 % 

 

• Unităţile de relief şi procentul de ocupare 
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Tabelul nr. 5 

Unităţile de relief şi procentul de ocupare din situl Natura 2000 ROSCI0322  

Muntele Şes 

Nr Unitatea de relief Procent ocupare 

1 Muntele Şes 87 % 

2 Dealurile Derna-Popeşti 1 % 

3 Depresiunea Crişul Repede 9 % 

4 Depresiunea Şimleului 3 % 

 

• Trepte hipsometrice şi procentul de ocupare  

În Situl Muntele Şes, râurile principale - Corniţel, Chicerii, Borodului, Răchiţii, Mi şca, Cetea, 

Răchiteasca, Gepiş, Morii, Peştiş, Şinteului, Valea Mare, Loranta, Bistra, Vrăjitorului, 

Barcău, Cerasei, Luncşoru, Iazului, Boului, Topliţa - şi afluenţii acestora, au fragmentat 

adânc spaţiul respectiv, prin formarea de văi dezvoltate. S-a ajuns astfel la etajarea formelor 

de relief pe mai multe trepte hipsometrice. 

În funcţie de valorile altitudinii minime şi maxime, pentru a se putea cuprinde şi reprezenta 

pe hartă cât mai eficient treptele de relief rezultate în urma evoluţiei teritoriului, au fost 

stabilite un număr de nouă clase altitudinale: 

 • treapta altitudinală de 166 – 200 m acoperă suprafeţe restrânse în cadrul sitului, ea 

întâlnindu-se doar în Defileul Barcăului de la Marca;  

• treapta de 200 – 300 m este specifică pentru extremitatea vestică a sitului - la sud est 

de Derna, precum şi pe versanţii defileului Barcăului de la Marca; 

• treapta de 300 – 400 m, este caracteristică atât pentru extremitatea sud-vestică a 

sitului - la nord de aliniamentul localităţilor Auşeu, Aleşd, Lugaşu de Jos, cât şi pentru partea 

nordică a sitului, pe o fâşie de 1-2 km; 

 • treapta de 400 – 500 m se întâlneşte marginal pe toate laturile sitului, cu excepţia 

celei estice; de asemenea ea pătrunde şi în culoarele văilor principale de pe laturile sudică, 

vestică şi nordică; 

 • treapta de 500 – 600 m, ocupă suprafeţe extinse pe interfluviile secundare din partea 

vestică şi sudică a sitului, precum şi în culoarele văilor ce se drenează spre nord;  

 • treapta de 600 – 700 m, este reprezentativă în partea central-vestică a sitului 

ocupând cea mai mare parte a interfluviului principal şi a interfluviilor secundare;  
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  • treapta de 700 – 800 m, este specifică părţii superioare a interfluviului principal din 

sit, cu deosebire în partea centrală şi vestică a acestuia;   

 • treapta de 800 – 900 m, se întâlneşte doar în partea estică a sitului pe interfluviul 

principal;  

 • treapta de 900 – 918 m, deţinea cea mai redusă suprafaţă din sit, fiind localizată în 

jurul Vârfului Măgura Mare, din extremitatea estică.  

Analiza hipsometrică a Sitului Muntele Şes, redă imaginea unei unităţi de relief complexe, ce 

cuprinde trepte altimetrice cu altitudini specifice unităţilor montane cu altitudini reduse 

fragmentate de văi. Cu toate că versanţii se află în cele mai multe situaţii în faze înaintate ale 

evoluţiei, pe interfluviile dintre râurile principale şi afluenţii acestora se mai păstrează resturi 

ale suprafeţelor primordiale, ceea ce determină o etajare evidentă a reliefului.  

 

Tabelul nr. 6 

Repartiţia suprafeţei treptelor hipsometrice din situl Natura 2000 ROSCI0322  

Muntele Şes 

Nr Treapta hipsometrică Suprafaţa ha  Procent ocupare 

1 166 - 200 63 0,1 

2 200 - 300 1412 4,23 

3 300 – 400 6201 17,70 

4 400 – 500 9062 25,98 

5 500 – 600 10105 28,97 

6 600 – 700  6706 19,22 

7 700 – 800 1091 3,12 

8 800 – 900 235 0,67 

9 900 - 918 5 0,01 

 

• Harta treptelor hipsometrice 

Este prezentată în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 6. 

 

• Caracterizarea generală a unităţilor de relief  

Caracteristicile generale ale reliefului din cadrul Sitului Muntele Şes sunt strâns legate de 

poziţionarea acestuia în cadrul Orogenului Carpatic, şi anume în Carpaţii Occidentali, mai 

precis spus în subunitatea acestora cunoscută sub denumirea de Munţii Apuseni. Aceştia din 
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urmă reprezintă unitatea cea mai extinsă - circa 10.750 km2 şi cea mai înaltă - cu trei vârfuri 

de peste 1.800 m din Carpaţii Occidentali, ajungând, la nord, până la văile Barcăului şi spre 

cotul Someşului de la Jibou - Valea Brebi, în est vine în contact cu Depresiunea 

Transilvaniei, în sud cu Valea Mureşului, iar în vest sunt delimitaţi de către Dealurile de 

Vest.  

Muntele Şes, alături de Munţii Meseş, de care sunt delimitaţi prin intermediul Platoului 

Oşteana, reprezintă peninsulele nordice ale Munţilor Apuseni, având forma unui V, între 

laturile căruia este prezentă la nord, Depresiunea Şimleului. Dacă în partea estică Muntele 

Şes este delimitat de către subunităţi ale Munţilor Apuseni - Munţii Meseş - pe laturile 

nordice, vestice şi sudice se remarcă prezenţa unor subunităţi aparţinând Dealurilor de Vest. 

Astfel, la nord sunt delimitaţi de către Depresiunea Şimleu - o unitate de relief cu altitudini 

cuprinse între 200 şi 500 m, drenată de către cursurile superioare ale Barcăului şi Crasnei - la 

vest de către Dealurile Oradei - un teritoriu colinar, cu altitudini de 300 m delimitat de 

Muntele Şes de către Valea Fânaţelor - iar la sud de Depresiunea Crişului Repede - cunoscută 

şi sub denumirea de Depresiunea Bratca-Oradea, reprezintă spaţiul depresionar dintre 

Muntele Şes şi Munţii Pădurea Craiului; ea prezintă două compartimente, unul intern denumit 

Bratca-Şuncuiuş, situat în amonte de defileul Crişului de la Şuncuiuş, respectiv unul extern, 

în aval de acelaşi defileu, compartiment cunoscut sub denumirea de Depresiunea Oradea-

Borod. 

Muntele Şes este amplasat în partea de nord-vest a Munţilor Apuseni, reprezentând de fapt o 

apofiză a acestora. Configuraţia peninsulară, cu orientare generală NV – SE pe circa 37 km, 

altitudini reduse, cvasiplanitatea complexului interfluvial major şi caracterul de horst 

asimetric, justifică încadrarea lui în aşa-numita grupare a Munţilor sau Munceilor Crişului, ca 

subunitate majoră ce grupează mai multe masive din vestul munţilor Apuseni.  

Sub aspect altitudinal, se încadrează aşadar, în categoria munţilor mici, altitudinea 

maximă fiind de 917 m în Vârful Măgura Mare, poziţionat în extremitatea estică a sitului. 

Altitudinile medii se menţin în jurul valorii de 500-700 m, pentru ca în partea vestică, la 

contactul cu Dealurile Oradei să scadă sub această valoare. În general altitudinile scad de 

la est spre vest. Lungimea masivului montan este de 37 km, în timp ce lăţimea nu 

depăşeşte 15 km. 

 

2.2.2.2. Expoziţia versanţilor 

 

• Harta expoziţiei versanţilor 
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Este prezentată în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 7. 

• Ponderea expoziţiei versanţilor  

 

Tabelul nr. 7 

Expoziţia versanţilor din situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Clase expoziţie  Suprafaţa ha  Ponderea %  

S 3743 10,73 

SV 4122 11,81 

SE 4576 13,11 

V 5133 14,71 

N 4266 12,23 

NE 3649 10,50 

E 4325 12,39 

NV 5066 14,52 

 

Procesele de modelare a versanţilor se diferenţiază şi sunt influenţate şi de către expoziţia faţă 

de punctele cardinale. Prin urmare expoziţia formelor de relief, constituie unul dintre 

elementele fundamentale în direcţionarea manierei, sensului şi intensităţii de lucru a 

proceselor geomorfologice. Ea determină în mod hotărâtor regimul caloric şi umiditatea 

solului, influenţează procesele de îngheţ-dezgheţ, tipul şi natura depozitelor de cuvertură de 

pe versanţi şi provoacă deosebiri calitative în desfăşurarea proceselor premergătoare 

eroziunii. Prin influenţarea cantităţii energiei radiante directe, expoziţia determină diferenţieri 

ale tipului de vegetaţie spontană, ale culturilor în cadrul versanţilor, ale regimului de 

scurgere. 

Procesele geomorfologice de pe versanţii cu expoziţii diferite, sunt influenţate în principal de 

amplitudinea  variaţiilor diurne ale temperaturii, cu deosebire la sfârşitul iernii şi începutul 

primăverii, când pe parcursul unei zile, procesul de îngheţ-dezgheţ se poate repeta de mai 

multe ori. Diferenţieri mari se observă între categoriile de versanţii cu expoziţie sudică şi 

vestică, cărora le sunt specifice oscilaţii zilnice cu amplitudini mari, în comparaţie cu cei din 

categoriile nordică şi estică, care se remarcă printr-o relativă uniformitate termică.  

Acest lucru determină ca versanţii cu expoziţie sudică şi vestică să fie mai puţin acoperiţi cu 

zăpadă în timpul iernii, acoperirea cu vegetaţie să fie şi ea mai redusă, ceea ce determină în 
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cele din urmă ca procesul de îngheţ-dezgheţ să afecteze direct substratul pe adâncimi mai 

mari, în comparaţie cu versanţii cu expoziţie nordică şi estică. 

În Situl Muntele Şes orientarea suprafeţelor morfologice este determinată în principal de 

orientarea culoarelor de vale a principalelor râuri, care ulterior condiţionează orientarea 

afluenţilor. În cazul de faţă majoritatea culoarelor de vale şi formele de relief specifice 

acestora, prezintă orientări spre vest, nord-vest, sud-est şi est. Există şi forme de relief 

orientate spre celelalte direcţii - nord, sud-vest, sud şi nord-est - dar cu suprafeţe nu aşa de 

extinse.  

Principalele tipuri de expoziţie se pot grupa în patru categorii de suprafeţe: însorite - S, SV, 

semi-însorite - SE, V, semi-umbrite - E, NV şi umbrite - N, NE. 

După urmărirea repartiţiei suprafeţelor cu diverse expoziţii în teritoriul studiat se observă că, 

alături de pantă, forma versantului introduce şi ea discontinuităţi resimţite cu deosebire în 

amplitudinea diurnă a temperaturii aerului şi substratului, care va avea valori mai reduse pe 

suprafeţele convexe, comparativ cu cele concave.  

Analiza reliefului din Situl Muntele Şes, prin valori numerice concrete şi verificabile, 

respectiv prin parametrii morfografici şi morfometrici, a pus în evidenţă îndeosebi distribuţia 

spaţială a formelor majore de relief, oferind în acelaşi timp informaţii primare despre 

procesele geomorfologice actuale şi despre stadiul de evoluţie diferit al reliefului de la o 

subunitate geomorfologică la alta. 

 

2.2.2.3. Pante 

 

• Harta Pantelor  

Este prezentată în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 8. 

• Pante 

 

Tabelul nr. 8 

Pantele din situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Nr Clase panta º  Suprafaţă ha  Procent ocupare 

1 0 - 2 314 0,92 

2 2 - 5 1526 4,37 

3 5 – 10 5515 15,81 

4 10 – 20 15788 45,26 
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5 20 – 30 9169 26,28 

6 30 - 50 2564 7,35 

7 peste 50 4 0,01 

 

Reflectare directă a morfogenezei, panta - declivitatea - reprezintă caracteristica 

morfometrică, care exprimă gradul de înclinare, al suprafeţelor ce intră în componenţa 

formelor de relief. Prin încărcătura informaţională pe care o poartă, ea constituie o reflectare 

concretă a specificului şi condiţiilor în care se desfăşoară modelarea reliefului. Cunoaşterea 

valorilor declivităţii suprafeţelor reliefului terestru, constituie o cerinţă de prim ordin în 

demersul analizei geomorfologice a unui teritoriu. Înclinarea terenurilor condiţionează alături 

de petrografie şi structură, intensitatea şi tipul proceselor modelatoare ale substratului.  

Una din cauzele principale a diferenţelor valorice pe care acest parametru le înregistrează în 

teritoriul studiat, o constituie multitudinea raporturilor care se stabilesc între adâncimea 

fragmentării şi densitatea fragmentării reliefului pe de o parte şi procesul de evoluţie al 

formelor de relief pe de altă parte.  

Clasele valorice ale pantelor au fost stabilite în cazul de faţă în funcţie de valoarea medie - 0°, 

valoarea maximă - 57° şi de extensiunea în suprafaţă a teritoriului studiat. Din aceste cauze, 

la fel ca şi în cazul parametrilor precedenţi, nu au fost alese clase „standard” ale valorii 

declivităţii. În consecinţă am optat pentru un număr de şapte clase. 

În categoria formelor de relief care au valori ale înclinării cuprinse între 0 – 20° se remarcă 

atât extremitatea vestică a sitului - la sud de Derna, cât luncile râurilor principale; la acestea 

se adaugă pe suprafeţe restrânse interfluviile principale păstrate sub formă de platouri.  

Terenurile cu înclinări cuprinse între 2,1 – 5° sunt specifice luncilor râurilor secundare,  

microdepresiunii Pădurea Neagră şi interfluviilor secundare păstrate sub formă de platouri, 

suprafeţelor de racord dintre luncă şi versant.  

Suprafeţele cu valori ale pantei cuprinse între 5,1 şi 10° ocupă ponderi însemnate pe versanţii 

culoarelor de vale secundare, precum şi în bazinetele de obârşie ale văilor secundare.  

Valori ale următoarei clase de pante între 10,1 – 20° sunt specifice suprafeţelor de racord ale 

versanţilor cu interfluviile. Ocupă suprafeţele cele mai extinse fiind specifice majorităţii 

versanţilor din Muntele Şes.  

Terenuri cu valori cuprinse între 20,1 – 30° apar pe suprafeţe mai restrânse fiind 

caracteristice versanţilor următoarelor văi principale: Borodului, Răchiţii, Mi şca, Peştişului, 

Şinteului, Bistra, Barcăului, Boului, Topliţa.  



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

35 

 

Suprafeţe cu valori ale pantei cuprinse între 30,1 şi 55°, precum şi între 55,1 şi 57° sunt 

evidente în general în defileele Barcăului de la Preoteasa, Sub Cetate şi Marca, şi cu totul 

izolat în restul sitului.  

Din cele prezentate se desprinde concluzia că relieful din Situl Muntele Şes se caracterizează 

prin alternanţa suprafeţelor cu declivităţi diferite. Valorile cele mai mari sunt specifice 

versanţilor, ceea ce le conferă un potenţial morfodinamic ridicat, iar cele mai mici unităţilor 

de luncă, dar şi interfluviilor păstrate sub formă de platouri. 

 

• Harta Energiei de relief  

Este prezentată în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 9. 

 

Tabelul nr. 9 

Energia de relief a sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Nr Clasa Suprafaţă ha  Procent ocupare 

1 0 – 30 820 2,35 

2 30 – 60 3795 10,88 

3 60 – 90 10167 29,14 

4 90 – 120 12360 35,43 

5 120 – 150 5975 17,13 

6 150 - 180 1590 4,58 

7 180 – 185 173 0,49 

 

Exprimarea profunzimii până la care a pătruns eroziunea liniară, datorată preponderent apelor 

curgătoare, se realizează cu ajutorul parametrului cunoscut sub denumirea de adâncimea 

fragmentării reliefului sau energia de relief. Valorile acestuia, prin faptul că exprimă diferenţa 

dintre altitudinile absolute şi relative, oferă informaţii despre fragmentarea verticală a 

reliefului, datorată îndeosebi proceselor de eroziune liniară precum şi despre înălţimea 

relativă a versanţilor. 

În cazul Muntelui Şes valorile adâncimii fragmentării reliefului, exprimă în linii mari 

intensitatea eroziunii liniare - fluviale - desfăşurată preponderent sub influenţa 

condiţionărilor litostructurale, neotectonice şi hidroclimatice. Datorită neuniformităţii 

acestora, suprafeţele aparţinătoare diferitelor valori sunt repartizate neuniform şi au o 

pondere diferită, de la un loc la altul. 
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În funcţie de valoarea minimă - 0 m/km2 şi maximă - 185 m/km2, precum şi de suprafaţa 

teritoriului studiat au fost stabilite 7 clase, care prin valorile lor să redea diferenţele care 

există în cadrul teritoriului studiat. 

Valorile cuprinse între 0 – 30 m/km2 sunt specifice îndeosebi extremităţii vestice a sitului - la 

sud de Derna - şi extremităţii vestice - în vecinătatea localităţii Lugaşu de Sus.  

Teritoriile cu valori cuprinse între 30 – 60 m/km2 ocupă de asemenea suprafeţe restrânse fiind 

caracteristice parţii sudice a Muntelui Şes.  

Intervalul valoric cuprins între 60 – 90 m/km2, ocupă suprafeţe destul de extinse, caracterizând 

culoarele de vale ce se îndreaptă dinspre interfluviul principal spre sud şi spre nord.  

Suprafeţe aparţinând următoarei clase valorice - 90 - 120 m/km2, sunt cele mai extinse, ele 

fiind specifice interfluviilor secundare care delimitează culoarele de vale care se drenează 

spre sud şi spre nord. 

Clasa valorică cuprinsă între 120 – 150 m/km2, cu toate că deţine valori mai reduse 

comparativ cu precedenta, se regăseşte în cadrul bazinetelor de obârşie a râurilor principale 

care drenează situl.  

Următoarea clasă valorică - 150 – 180 m/km2, deţine şi ea suprafeţe reduse, întâlnindu-se, 

doar pe versanţii unor afluenţi ai văilor principale, care în funcţie de condiţiile locale s-au 

adâncit considerabil în substratul geologic, fapt care îi face să se evidenţieze faţă de ceilalţi.  

O pondere destul de redusă deţin suprafeţele cu valori cuprinse între 180 şi 185 m/km2 ele fiind 

specifice doar extremităţii sud-estice, în perimetrul Muntelui Dâmbu Roşu.  

În urma celor notate se observă că valorile adâncimii fragmentării reliefului din  teritoriul 

studiat, sunt în strânsă legătură cu generaţiile de văi, faciesurile petrografice, condiţiile 

hidrodinamice şi climatice diferenţiate pe unităţi şi trepte de relief. 

 

2.2.2.4. Procese geomorfologice 

 

Caracterizarea geomorfologică şi influen ţa proceselor geomorfologice asupra speciilor 

şi habitatelor  

Muntele Şes şi suprafaţa sitului aferentă acestuia, se caracterizează prin prezenţa formelor de 

relief specifice modelării fluviale. În categoria celor din urmă se remarcă: interfluviile, versanţii 

culoarelor de vale şi culoarele de vale - cu forme specifice lunci, albii.  

Interfluviile din Muntele Şes sunt rezultatul modelării unităţii montane de către reţeaua 

hidrografică ce se drenează pe de o parte spre nord, spre Barcău, iar pe de altă parte spre sud, 

spre Crişul Repede. Cu alte cuvinte, interfluviile au fost generate pe măsura exondării 
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muntelui şi modelării acestuia de către reţeaua hidrografică. Configuraţia a fost determinată 

de evoluţia paleogeografică, de trăsăturile litostructurale şi tectonice ale regiunii. Evoluţia 

reţelei hidrografice a condiţionat aspectul, orientarea şi caracteristicile morfometrice ale 

acestora, ca o succesiune de complexe interfluviale care scad altitudinal dinspre est spre vest, 

la nivelul interfluviului principal, apoi din acesta spre nord şi spre sud prin intermediul 

interfluviilor secundare.  

Sub aspect altitudinal interfluviul principal, orientat de la sud-est – spre nord-vest se 

păstrează la 800-900 m, în extremitatea estică - 917 m Vârful Măgura Mare, 882 Vârful 

Merişorului, la 700-800 m în toată partea estică şi centrală - 776 m Dealul Osoiului, 729 m 

Dealul Pletiţa, 755 Dealul Creţului, 713 m Dealul Calului, Vârful Hancului 712 m, Vârful 

Văratic 755 m, Vârful Arsura 706 m, cu tendinţă de coborâre la 600-700 m în partea vestică - 

Dealul Otoanilor 628 m, Dealul Râtu Turcului 676 m. În extremitatea vestică, la limită cu 

Dealurile Oradei, altitudinile interfluviului principal scad la sub 500 m. La rândul lor, 

interfluviile secundare, care se desprind din cel principal, spre nord şi spre sud se menţin la 

altitudini medii de 500-600 m.  

Interfluviile ocupă în cadrul sitului o suprafaţă de 8.268 ha, ceea însemnă 23,7% din totalul 

de 34.880 ha. 

 

• Harta Subunităţilor de relief  

Este prezentată în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 10. 

 

Rezultatul acţiunii combinate a dinamicii albiilor şi a versanţilor a fost aşadar schiţarea a 

două generaţii de interfluvii. În prima generaţie se încadrează interfluviul principal, care 

delimitează bazinul Barcăului de cel al Crişului Repede, orientat de la sud-est spre nord-vest; 

dezvoltarea maximă a acestuia se înregistrează în proximitatea localităţii Şinteu, unde 

primeşte chiar şi aspect de podiş - al Şinteului - de unde probabil şi denumirea de şes, 

Muntele Şes.  

Pentru ca a doua generaţie de interfluvii să le cuprindă pe cele care se desprind din cel 

principal, denumite secundare şi orientate spre nord şi spre sud, ele fiind rezultatul adâncirii 

afluenţilor de stânga ai Barcăului şi a celor de dreapta ai Crişului Repede. 

Versanţii din cadrul Sitului Muntele Şes corespund unor suprafeţe de racord situate între 

interfluvii şi luncile sau albiile râurilor. Ei deţin o suprafaţă de 25.442 ha - 72,9 %.  

Profilul versanţilor este diferit de la un loc la altul, având formă concavă, convexă, dreaptă 

ori în trepte. Fiecare dintre tipurile menţionate se pot regăsii în cadrul aceluiaşi versant, 
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alcătuind un profil complex. Constituţia litologică induce diferenţieri în profilul versanţilor. 

Astfel, dominarea şisturilor determină un profil convex versanţilor, în timp ce prezenţa 

calcarelor şi alternanţa lor cu alte roci sedimentare, conferă versantului un profil în trepte, cu 

praguri litologice. 

Particularităţile locale ale reliefului au determinat apariţia unei mari diversităţi a morfologiei 

versanţilor. Se deosebesc în acest sens următoarele situaţii:  

- secţiunile de versant cu profil convex se dezvoltă pe şisturi, în partea superioară-mijlocie a 

versanţilor - versantul stâng al Văii Răchiţii, versantul stâng al Pârâului Mişca, versantul 

drept al Văii Gepiş. Sunt frecvente pe versanţii cu evoluţie actuală lentă, împăduriţi. Secţiuni 

cu profil convex pot apărea şi în porţiunile inferioare ale versanţilor afectaţi de alunecări 

superficiale recente; 

- secţiuni cu profil liniar se dezvoltă în fâşia de dominare a cristalinului, în porţiuni cu 

suprafeţe structurale sau nivele de eroziune. Secţiuni de acest gen se dezvoltă în porţiunile 

superioare, dar şi în cele inferioare ale versanţilor - ex. versanţii văilor Borodului, Creţului, 

Măgurici, Omului, Valea Mare, Boului, de cele mai multe ori fiind generalizate la nivelul 

întregului profil de versant; 

- secţiunile de versant cu profil în trepte se formează în areale cu alternanţă de roci cu 

rezistenţă diferită la eroziune - alternanţă de conglomerate şi gresii cu şisturi argiloase, unde 

rocile mai dure se impun ca trepte - versanţii văilor Corniţel, Chicerii, Lungului; 

- secţiunile de versant cu profil concav sunt caracteristice arealelor în care la baza versanţilor 

predomină acumularea materialelor coluviale; astfel de secţiuni sunt specifice versanţilor din 

cursul superior al Barcăului, din cursul superior al Bistrei, versanţilor Pârâului Luncşoru.  

La nivelul versanţilor, alături de depozitele eluviale, deluviale şi coluviale se remarcă 

diversitatea proceselor geomorfologice şi a formelor de relief din categoria scurgerii apei pe 

versant - brazde mai adânci, ravene, a deplasărilor în masă - alunecări de teren, precum şi a 

proceselor antropice specifice în principal carierelor şi haldelor. Problematica proceselor 

geomorfologice va fi detaliată în cadrul unei secţiuni specifice. 

Culoarele de vale reprezintă unitatea de relief cea mai puţin extinsă din cadrul sitului, având o 

suprafaţă de 1.170 ha - 3,4%. Una dintre notele de specificitate a majorităţii culoarelor de 

vale este reprezentată de asimetrie. Ea este menţinută pe de o parte de diferenţa litologică şi 

structurală a substratului, iar pe fondul vechimii scurgerii râurilor pe aceleaşi trasee şi alţi 

factori, între care se remarcă expoziţia faţă de razele Soarelui, au fost în măsură să 

influenţeze eroziunea la nivelul versanţilor. Sub aspectul direcţiei pe care o au, culoarele de 

vale se pot împărţii în două categorii: în prima se încadrează cele cu drenaj sudic, aferente 
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văilor tributare Crişului Repede, în timp ce în a doua se cuprind cele cu drenaj nordic, spre 

Barcău, specifice afluenţilor acestuia.  

În cadrul culoarelor de vale se remarcă următoarele subunităţi de relief: luncile şi albiile  

fluviale.  

Luncile fluviale sunt dezvoltate în cadrul tuturor culoarelor de vale ale râurilor principale - 

Corniţel, Chicerii, Borodului, Răchiţii, Mi şca, Cetea, Răchiteasca, Gepiş, Morii, Peştiş, 

Şinteului, Valea Mare, Loranta, Bistra, Vrăjitorului, Barcău, Cerasei, Luncşoru, Iazului, 

Boului, Topliţa, doar că extensiunea acestora este destul de restrânsă, variind de la valori 

minime de sub 10 m - afluenţi ai văilor principale anterior menţionate - până la valori 

maxime de 150-200 m - pentru râurile principale. Existenţa unor astfel de valori reduse ale 

lăţimii luncilor, în condiţiile în care majoritatea râurilor, care drenează Muntele Şes, au un 

caracter permanent al scurgerii, se datorează rocilor. Este vorba în principal de roci rezistente 

la eroziune de tipul şisturilor, conglomeratelor, calcarelor, care chiar dacă au fost supuse unei 

modelări fluviale îndelungate, nu au permis realizarea unor culoare de vale semnificative. De 

asemenea, chiar dacă densitatea fragmentării ajunge în multe locuri la valori de peste 

4km/km2, nici prezenţa unui număr mare de segmente de râu nu a fost în măsură să genereze 

suprafeţe extinse ocupate de lunci. Explicaţia acestui din urmă fapt stă în numărul mare de 

segmente de râu care se dezvoltă la nivelul versanţilor - şi ei destul de extinşi având în vedere 

că este vorba de un teritoriu montan - condiţii în care declivitatea este suficient de mare 

pentru ca depozitele mobilizate să nu poată fi depuse sub forma unor depozite de luncă.  

Referitor la lunci, o situaţia aparte se întâlneşte în cazul celui mai important râu ca debit, care 

se găseşte în sit, este vorba de Barcău, care contrar aşteptărilor este lipsit de luncă, cu 

excepţia unor sectoare din bazinul superior. Acest fapt este explicabil deoarece Barcăul 

prezintă în sit doar sectoare de defileu - la Preoteasa, Sub Cetate şi Marca - pe fondul 

adâncirii epigenetice şi antecedente în şisturi cristaline - Anexa nr. 2 la Planul de 

management - Fotografii . 

Albiile fluviale. În categoria lor se remarcă atât albiile râurilor principale - Corniţel, Chicerii, 

Borodului, Răchiţii, Mi şca, Cetea, Răchiteasca, Gepiş, Morii, Peştiş, Şinteului, Valea Mare, 

Loranta, Bistra, Vrăjitorului, Barcău, Cerasei, Luncşoru, Iazului, Boului, Topliţa, cât ale 

afluenţilor acestora. Deosebirile dintre albii sunt date de prezenţa sau lipsa depozitelor de 

albie. Fiind vorba de un teritoriu montan, cu valori ale energiei reliefului cu valori medii de 

120 – 150 m/km2, depozitele de albie se păstrează, datorită proceselor de acumulare doar în 

sectoarele mijlocii şi inferioare ale râurilor. Problematica depozitelor de albie va fi detaliată 

în cadrul secţiuni specifice.  
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Cele mai dezvoltate depozite de albie se întâlnesc în defileul Barcăului de la Marca, unde în 

condiţiile unei declivităţi reduse a albiei se depun atât sedimentele grosiere aduse de râu din 

amonte, cât şi materiale care provin de pe versanţii defileului. În reniile din defileul Barcăului 

grosimea depozitelor de albie depăşeşte 2 m - Anexa nr. 2 la Planul de management - 

Fotografii . 

Se poate conchide că reţeaua hidrografică şi formele de relief specifice, reflectă în mod fidel 

evoluţia geomorfologică a Muntelui Şes în intervalul de timp scurs de la ultima exondare.  

 

• Harta Geomorfologică  

Este prezentată în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 11. 

 

Analiza proceselor geomorfologice şi a depozitelor de suprafaţă  

Majoritatea proceselor geomorfologice, sunt rezultatul acţiunii agenţilor subaerieni asupra 

depozitelor geomorfologice care se află pe interfluvii, versanţi şi lunci.  

Procesele geomorfologice din cadrul Sitului Muntele Şes sunt rezultatul pe de o parte a 

condiţiilor oferite de substrat, iar pe de altă parte a modului de utilizare a terenurilor.  

Referitor la condiţionările venite dinspre substrat demne de luat în considerare valorile 

metrice ale reliefului de ansamblu - analizate la subcapitolul intitulat analiza 

geomorfometrică - care indică un teritoriu fragmentat de către culoare de vale principale şi 

secundare, la care se adaugă natura depozitelor care se regăsesc la partea superioară a 

formelor de relief. La rândul lor, depozitele sunt pe de o parte, rezultatul proceselor de 

meteorizare a rocilor la nivelul interfluviilor şi versanţilor - depozite eluviale, deluviale şi 

coluviale - iar pe de altă parte este vorba de depozite rezultate în urma modelării fluviale - 

depozite de albie, depozite de luncă.  

De modul de utilizare a terenurilor - păşuni afectate de suprapăşunat, terenuri recent 

despădurite - se leagă majoritatea proceselor geomorfologice active din categoria celor de 

şiroire, ravenare şi a alunecărilor de teren. Cu alte cuvinte, dinamica proceselor 

geomorfologice este rezultatul conlucrării unor complexe de factori naturali şi antropici. 

Factorii respectivi au o acţiune generală sau locală în funcţie de caracteristicile oferite de 

substrat şi/sau de caracteristicile interne ale factorului respectiv. În continuare vor fi detaliate 

procesele geomorfologice care se întâlnesc în cadrul Sitului Muntele Şes.  

Procesele de scurgere pe versant şi formele asociate. În funcţie de condiţiile locale, apa 

căzută în urma precipitaţiilor lichide interacţionează cu substratul, determinând într-o primă 

fază manifestarea proceselor de pluviodenudare - acţiunea picăturilor de ploaie asupra 
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substratului - pentru ca apoi în funcţie de cantităţile de precipitaţii să se ajungă la procesul de 

scurgere pe versant. La rândul său acesta din urmă determină şiroirea sau eroziunea în 

suprafaţă şi eroziunea liniară - rigole, brazde mai adânci, ravene, torenţi - care o continuă pe 

cea precedentă. 

Şiroirea, în funcţie de modul de utilizare a terenului, se întâlneşte pe suprafeţele lipsite de un 

înveliş vegetal protector. Suprafeţele afectate sever de acest proces însumează în cadrul 

Sitului Muntele Şes o suprafaţă de 2 ha - sub 0,1% din suprafaţa sitului - fiind vorba de 14 

areale distincte. Lipsa unor astfel de procese de pe suprafeţe mai extinse se explică prin 

gradul de împădurire a sitului, care este de peste 95%. Se întâlneşte aşadar în extremitatea 

sudică a sitului la Corniţel, precum şi la nord de Cetea, în ambele situaţii fiind vorba de 

terenuri supuse suprapăşunatului. În aceste condiţii, gradul de spălare a solului merge de la 

îndepărtarea orizontului A, până la dezgolirea completă a rocii meteorizate, cu deosebire 

acolo unde înclinarea versanţilor depăşeşte 12 -20o. 

Eroziunea liniară, cunoscută şi sub denumirea de eroziune prin curenţi concentraţi, se 

generează în situaţia în care precipitaţiile continuă, iar capacitatea de infiltrare în sol scade. 

În aceste condiţii se ajunge la concentrarea apei în şiroaie elementare, în rigole şi brazde 

mai adânci, pentru ca apoi în măsura în care acestea evoluează se ajunge la drenarea apei 

prin albii permanente de tipul ravenelor. Faptul că ele nu se întâlnesc pe toate suprafeţele 

înclinate de tipul versanţilor, înseamnă că la geneza lor concură mai mulţi factori, dintre 

care se remarcă cei climatici - aridizare, schimbarea intensităţii precipitaţiilor - şi cei 

antropici - defrişări, utilizarea agricolă a versanţilor cu valori mari ale înclinării, distrugerea 

vegetaţiei prin suprapăşunat sau defrişare. De cele mai multe ori în teren, pe fondul unui 

factor dominant are loc asocierea unora secundari, fapt care duce la crearea unui mediu 

favorabil iniţierii şi evoluţiei formaţiunilor de ravenare. 

În cadrul sitului, în condiţiile în care la nivelul versanţilor nu predomină depozite friabile, 

corelat cu declivitatea şi modul de utilizare a terenurilor, se întâlnesc doar 34 de ravene, 

care ocupă o suprafaţă de aproape 1 ha - sub 0,1% din suprafaţa sitului. Suprafaţa redusă a 

lor este explicată de faptul că sunt ravene recente, a căror lungime nu depăşeşte 250 m, iar 

lăţimile se menţin la valori de sub 5 m. Se întâlnesc pe trei tipuri diferite de terenuri 

afectate de ravenare. În prima categorie se încadrează ravenele de pe terenuri expuse 

suprapăşunatului, 16 la număr, cum sunt cele de la nord de Cetea, nord este de Luncşoara şi 

nord-vest de Peştiş. În a doua categorie se remarcă drumurile forestiere, unde pe urmele 

autovehiculelor şi atelajelor cu ajutorul cărora se transportă lemnul se generează astfel de 

formaţiuni de eroziune. Pentru ca în a treia categorie să se încadreze terenurile reprezentate 
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de suprafaţa haldelor, prezente în vecinătatea carierelor de exploatare a materialelor de 

construcţie şi a cărbunelui; de exemplu, pe la haldele lângă cariera de la nord de Cetea, de 

pe versantul drept al Văii Mi şca sunt 15 revene. 

Ravenele din cadrul Sitului Muntele Şes prezintă următoarele particularităţi: sunt iniţiate din 

cauze antropice - suprapăşunatul, exploatarea materialului lemnos şi exploatarea materialelor 

de construcţie şi a cărbunelui; majoritatea sunt din categoria celor continue, cu un profil 

longitudinal liniar, uneori întrerupt de praguri impuse litologic; au dimensiuni reduse; prin 

creşterea fragmentării versantului prin ravenaţie iau naştere forme de degradare de tip bad-

lands; expansiunea ravenelor se realizează prin procese de subminare a malurilor de tipul 

surpărilor şi prin eroziune la nivelul capului ravenei.  

Corelarea dintre repartiţia ravenelor şi modul de utilizare a terenurilor relevă faptul că 

majoritatea sunt iniţiate pe suprafeţe ocupate de păşuni şi halde.  

Observaţiile din teren au evidenţiat faptul că factorul antropic devine tot mai important, omul 

făcându-şi tot mai simţit impactul asupra solului. În foarte multe cazuri ravenele se dezvoltă, 

în condiţii de pantă favorabilă, de-a lungul drumurilor de exploatare forestieră şi a potecilor 

frecventate de animale. 

Observaţiile efectuate asupra terenurilor despădurite din vecinătatea limitei sitului au 

evidenţiat o incidenţă sporită a proceselor de ravenare. Acest aspect l-am considerat ca fiind 

obligatoriu de menţionat, deoarece defrişările continuă şi în cadrul sitului, creându-se condiţii 

favorabile ca noi suprafeţe să fie afectate de procese de ravenaţie. Se ajunge în aceste condiţii 

la multiplicarea talvegurilor de drenaj fapt, care va conduse în cele din urmă la instabilitatea 

terenurilor de la nivelul versanţilor ocupate de depozite deluviale şi coluviale.   

Procesele de alunecare nu reprezintă una dintre notele de specificitate, sub aspect 

geomorfologic, a Sitului Muntele Şes, chiar dacă formaţiunile geologice friabile de la limita 

sudică ar fi favorabile. Este vorba în acest sens de 2 alunecări de teren, care ocupă o suprafaţă 

de 1 ha - sub 0,1% din suprafaţa sitului. Ele se remarcă îndeosebi pe versantul drept al Văii 

Mişca la est de Cetea. Sub aspectul criteriului formei, alunecările menţionate aparţin celor 

superficiale, fiind vorba de alunecări în brazde şi lenticulare. 

Componenta antropică a avut un rol important în declanşarea alunecărilor de teren: 

activităţile de defrişare au eliminat rolul fixator al sistemului radicular profund al arborilor 

pentru partea superioară a deluviilor; suprapăşunatul terenurilor în pantă având ca rezultat 

formarea cărărilor de vite, au favorizat infiltrarea apei în deluvii. Râpa de desprindere, 

frecvent semicirculară, are o înălţime de 1,5-2 m. 
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Analiza repartiţiei alunecărilor de teren, în funcţie de modul de utilizare a terenului, relevă 

faptul că ele sunt iniţiate pe suprafeţe ocupate de păşuni, care ulterior au fost abandonate, 

fiind momentan afectate de o împădurire spontană. 

Procesele specifice albiilor. Odată cu permanentizarea scurgerii la nivelul albiilor, acţiunea 

apei asupra patului aluvial şi a malurilor a devenit continuă, contribuind la geneza unor forme 

de relief specifice. În conformitate cu cele precizate, pe teritoriul Sitului Muntele Şes, 

procesele de albie se evidenţiază preponderent în cazul sistemelor de drenaj care beneficiază 

de scurgere anuală. 

Suprafeţe ocupate de albii cu scurgere permanentă şi depozite specifice însumează 113 ha, 

ceea ce reprezintă 1% din suprafaţa sitului. Albiile au lăţimi ce variază între 1,20 şi 4,25 m, 

iar sub aspect tipologic se observă legitatea de alternare a secţiunilor modelate pe roca în loc 

cu cele în propriile aluviuni. Cele mai dezvoltate albii sunt cele ale râurilor principale - 

Corniţel, Chicerii, Borodului, Răchiţii, Mi şca, Cetea, Răchiteasca, Gepiş, Morii, Peştiş, 

Şinteului, Valea Mare, Loranta, Bistra, Vrăjitorului, Barcău, Cerasei, Luncşoru, Iazului, 

Boului, Topliţa - unde la nivelul canalului de etiaj predomină procesele de eroziune atât la 

nivelul patului aluvial cât la maluri. În secţiunile cu valori ale declivităţii mai reduse la 

nivelul patului aluvial se remarcă şi procese de acumulare ale materialului transportat de către 

curentul de apă.  

Procesele antropice. Cu toate că omul este parte integrantă a mediului înconjurător, şi este 

influenţat de stările acestuia, el a devenit în ultima vreme un factor capabil să modifice 

dinamica celorlalţi componenţi. Faptul menţionat este deplin valabil şi în relaţia dintre 

componenta antropică şi relief. Prin activitatea organizată şi conştientă desfăşurată de către 

om, dar mai ales prin amploarea la care s-a ajuns în urma necesarului tot mai mare de resurse 

minerale, el trebuie acceptat ca o forţă esenţială de modificare a substratului. La fel ca ceilalţi 

agenţi morfogenetici, componenta antropică acţionează prin procese de eroziune, transport şi 

acumulare, nuanţate în conformitate cu particularităţile ei. 

În cadrul Sitului Muntele Şes, procesele geomorfologice generate antropic sunt cele de 

decopertare a stratului de sol, excavare, nivelare, transport şi acumulare. Procesele de 

decopertare s-au desfăşurat pe locul actualelor cariere de extragere a materialelor de 

construcţii şi a cărbunelui, în demersul de ajungere la stratele cu resurse minerale utile. 

Procesele de excavare în cazul de faţă s-au realizat la suprafaţă şi au vizat extragerea 

materialelor de construcţii, în special piatră. Procesele de nivelare sunt specifice îndeosebi 

parţii superioare a haldelor, pentru ca acestea din urmă să primească o formă care să le 

asigure stabilitatea; de asemenea a avut loc şi nivelarea arealelor ocupate de drumurile de 
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exploatare, pentru un acces mai facil. Procesele de transport, cu toate că nu lasă forme de 

relief antropic vizibile în teren, ele însoţesc majoritatea activităţilor miniere realizate în 

cadrul sectoarelor de exploatare. Procesele de acumulare se referă la depunerea materialelor 

excavate şi a celor rezultate în urma decopertării sub formă de halde.  

Procesele geomorfologice antropice din cadrul sitului se leagă în principal de carierele pentru 

exploatarea materialelor de construcţii existente şi a cărbunelui. Suprafaţa ocupată de cele 10 

cariere este de 14 ha, ceea ce reprezintă sub 0,1% din suprafaţa sitului. Carierele respective 

sunt localizate după cum urmează: la Dâmbu Roşu - la nord de pasul Piatra Craiului - pe 

versantul drept al Văii Mi şca - la nord-est de Cetea - la sud de localitatea Budoi - în 

extremitatea nord-vestică a sitului, unde se exploatează cărbune - pe versantul stâng al râului 

Bistra - atât în aval de tabăra şcolară, cât şi la ieşirea râului din sit - şi pe versantul drept al 

Barcăului, în defileul de la Marca. 

Se poate concluziona, referitor la procesele geomorfologice, că pe fondul unei litologii 

variate, a condiţiilor climatice şi de utilizare a terenurilor, formele de relief rezultate în urma 

dinamicii acestora alcătuiesc morfologia de amănunt. Aceasta din urmă se dovedeşte de cele 

mai multe ori una de tip restrictiv în procesul de gestionare a problemelor care apar în cadrul 

unei arii protejate.  

Depozite geomorfologice.  

Sunt atât rezultatul proceselor de meteorizare a rocilor la nivelul interfluviilor şi versanţilor - 

depozite eluviale, deluviale şi coluviale - cât şi rezultatul modelării fluviale - depozite de 

albie, depozite de luncă. La acestea se adaugă depozitele rezultate în urma activităţilor 

antropice, în cazul de faţă haldele care însoţesc exploatarea materialelor de construcţii şi a 

cărbunelui - Cariera Budoi.  

În cadrul Sitului Muntele Şes, la nivelul interfluviilor şi a versanţilor în urma proceselor de 

meteorizare - dezagregare şi alterare - care au avut loc de-a lungul timpului există o pătură 

superficială de materiale - sfărâmături - cu granulometrie diferită. Această pătură se interpune 

între roca în loc şi mediul extern, fiind afectată şi de către procesele geomorfologice. La 

partea superioară a depozitelor se desfăşoară procesul de pedogeneză, fiind prezent solul cu 

orizonturile sale.  

Depozitele eluviale sunt specifice interfluviilor principale şi secundare, ocupând o suprafaţă 

de 8.268 ha - 23,7% din suprafaţa sitului. Eluviile sunt materiale netransportate, care mulează 

suprafeţe interfluviale cvasiorizontale sau cu declivitate redusă, care s-au format prin 

meteorizarea rocilor; sunt lipsite de stratificaţie şi nu sunt nici sortate; nu sunt afectate de 
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procese gravitaţionale, decât în condiţiile în care alunecările de teren se extind şi în spaţiul 

interfluvial.  

Depozitele deluviale sunt materiale coborâte din partea superioară a versantului şi rămase pe 

versant. Pentru că sunt materiale alohtone au structură şi compoziţie diferită de cea a rocii pe 

care sunt amplasate. La alcătuirea lor participă şi materialele rezultate în urma alunecărilor 

superficiale mai vechi, care sunt redepozitate, în funcţie de declivitate şi dinamica proceselor 

ulterioare care afectează versanţii. În cadrul sitului ele ocupă părţile superioare şi mediane a 

tuturor versanţilor. Suprafaţa acestor depozite este de 23.067 ha - 65,6% din suprafaţa sitului.  

Depozitele coluviale sunt materiale deplasate gravitaţional şi acumulate la baza versanţilor - 

ele mai poartă şi denumirea de glacisuri. Grosimea lor variază de un loc la altul putând 

ajunge la grosimi de peste 5 – 10 m. De asemenea, au o stratificaţie discontinuă, mai mult sau 

mai puţin grosieră, în funcţie de natura rocilor pe baza cărora s-au format. Deşi sunt depozite 

stabile, ele sunt uşor afectate de alunecări de teren şi de ravene. Ocupă în cadrul sitului o 

suprafaţă de 2.342 ha - 6,7%.  

Sub aspectul depozitelor rezultate în urma modelării fluviale se remarcă cele de albie şi 

luncă. 

Depozitele de albie ocupă suprafeţe reduse, în condiţiile în care la nivelul albiilor din Situl 

Muntele Şes predomină procesele de eroziune, ca rezultat al eroziunii regresive care se 

transmite din albiile Crişului Repede şi a Barcăului, spre albiile afluenţilor. 

Suprafaţa totală ocupată de acestea este de 113 ha - aproape 1% din suprafaţa sitului. Ele 

prezintă continuitate doar în sectoarele inferioare şi mijlocii ale albiilor râurilor principale - 

Corniţel, Chicerii, Borodului, Răchiţii, Mi şca, Cetea, Răchiteasca, Gepiş, Morii, Peştiş, 

Şinteului, Valea Mare, Loranta, Bistra, Vrăjitorului, Barcău, Cerasei, Luncşoru, Iazului, 

Boului, Topliţa. Aşa cum s-a precizat şi anterior, cele mai dezvoltate depozite de albie se 

întâlnesc în defileul Barcăului de la Marca, unde în condiţiile unei declivităţi reduse a albiei 

se depun atât sedimentele grosiere aduse de râu din amonte, cât şi materiale care provin de pe 

versanţii defileului. În reniile din defileul Barcăului grosimea depozitelor de albie depăşeşte 2 

m. 

Depozitele de luncă sunt rezultatul acumulării materialelor transportate atât de către râurile 

principale, cât şi de cele secundare. Majoritatea luncilor din cadrul sitului sunt 

subdimensionate în comparaţie cu debitele actuale ale râurilor şi cu posibilitatea acestora de a 

aluviona. O astfel de situaţie este explicabilă pe fondul existenţei unor roci rezistente la 

eroziune - şisturi, conglomerate - care nu au permis dezvoltarea unor culoare de vale mai 

largi, în care materiale transportate de către râuri să fie depuse sub forma unor lunci mai 
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extinse. Stratificaţia lor este una neuniformă, mai ales în condiţiile în care o parte din 

materialele din componenţa lor au provenit şi de pe versanţi. Suprafaţa ocupată de aceste 

depozite este de 1057 ha - 3% din suprafaţa sitului.  

În majoritatea cazurilor luncile încep să se evidenţieze de la nivelul râurilor de ordin 3 - în 

sistem Horton-Strahler. Sunt mono sau bilaterale, în funcţie de cauzele care au concurat la 

geneza lor. Lăţimile lor variază de la sub 10 m - afluenţi ai văilor principale - până la valori 

maxime de 150-200 m - pentru râurile principale. Depozitele de luncă au grosimi medii de 

1,20 – 1,40 m, cu structură tipică, gradul de participare sub aspect granulometric fiind în 

medie de 60% pietriş şi 40% nisip grosier şi nisip fin. Se observă existenţa a două orizonturi 

principale: unul inferior grosier şi unul superior mult mai fin. Orizontul inferior se 

caracterizează printr-un diametru mediu a galeţilor de 50 mm, pentru ca diametrul maxim să 

depăşeşte 170 mm. El s-a format în condiţiile denudării periglaciare, când la nivelul 

versanţilor au fost posibile cicluri gelive cu intensitate crescută, favorizate de prezenţa unei 

suprafeţe active neprotejate cu vegetaţie. La rândul ei, energia disponibilă pentru transport, a 

râului Mişca, în timpul formării depozitului, era mult mai ridicată, dovadă dimensiunea 

galeţilor din depozit şi textura acestuia, care indică caracterul torenţial al sistemului de drenaj 

care l-a realizat. La partea superioară a acestui orizont, se intercalează şi strate mai subţiri, 

care atestă schimbarea condiţiilor de modelare a versanţilor care au furnizat materialele. 

Orizonturile mai subţiri, realizează trecerea către orizontul coluvial compact de la partea 

superioară. Această alternanţă este rezultatul unei modelări ciclice, iar poziţionarea ei în timp 

poate fi realizată prin analogie cu evoluţia luncilor carpatice, în condiţiile trecerii de la 

climatul pleistocen superior la cel holocen. Orizontul superior este alcătuit din materiale fine, 

de natură coluvială, generat de o morfodinamică redusă la nivelul versanţilor, realizată 

îndeosebi prin pluviodenudare şi spălare areolară, în condiţiile unui substrat bine protejat de 

vegetaţie în timpul Holocenului mediu şi superior; se observă alternanţa stratelor depuse în 

mediu slab aerob - cele mai închise la culoare - cu cele depuse într-un mediu aerob.  

Depozitele antropice. Dată fiind prezenţa omului în cadrul sitului se remarcă şi depozite 

generate de către activităţile specifice acestuia. Este în acest caz de haldele de steril rezultate 

în urma exploatării materialelor de construcţie şi a cărbunelui. Au fost identificate 5 halde, cu 

o suprafaţă de 15 ha - sub 0,1% din suprafaţa sitului. Haldele sunt localizate după cum 

urmează: pe versantul drept al Văii Mi şca - la nord-est de Cetea - şi la sud de localitatea 

Budoi - în extremitatea nord-vestică a sitului, unde se exploatează cărbune. Ele sunt alcătuite 

din fragmente sau particule de rocă rezultate în urma depozitării materialelor provenite din 

activităţi de exploatare a materialelor de construcţii şi a cărbunelui. 
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2.2.3. Hidrografie 

 

• Harta hidrografic ă incluzând reţeaua hidrografică  

Este prezentată în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 12 

 

• Harta Harta scurgerii specifice şi corelaţia dintre debitul specific şi 

altitudinea medie a sitului, detaliată  

Este prezentată în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 13. 

 

• Lista bazinelor hidrografice ierarhizată şi ponderea lor în cadrul sitului 

 

Tabelul nr. 10 

Bazinele hidrografice şi ponderea lor în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0322  

Muntele Şes 

Nr  Nume bazin Cod bazin Ordin 

bazin 

Suprafaţa 

totală bazin 

ha 

Suprafaţa 

bazin în 

ANP ha 

Pondere 

din ANP 

% 

1 Barcău III_1.44.33... 3 197700 2579.5 7.40 

2 Bistra III_1.44.33.15.. 4 127000 6166.9 17.68 

3 Borumlaca III_1.44.33.8.. 4 2151 437.8 1.26 

4 

Valea Fâneţelor 

- Ghepeş III_1.44.33.19.. 4 14708 1655.7 4.75 

5 Cerăsei III_1.44.33.6.. 4 2928 776.7 2.23 

6 Marca III_1.44.33.7a.. 4 1329 605.6 1.74 

7 Valea Mare III_1.44.33.4.. 4 11134 3158.8 9.06 

8 Crişul Repede III_1.44.... 2 242500 176.9 0.51 

9 Secătura - Şinteu III_1.44.19.2.. 4 1422 1138.0 3.26 

10 Iaz III_1.44.33.3.. 4 3733 2425.8 6.95 

11 Izvor - Lucuţ III_1.44.19... 4 1655 1473.6 4.22 

12 Huta III_1.44.21... 4 2422 1269.1 3.64 

13 

Valea Morii - 

Peştiş III_1.44.19.1.. 4 2446 1686.1 4.83 
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14 

Gepiş - Valea 

Mirelui III_1.44.16... 4 2282 1560.3 4.47 

15 Pârâul Omului III_1.44.15... 4 2333 936.7 2.69 

16 Răchiţeasca III_1.44.15.1.. 4 1985 1316.8 3.78 

17 Cetea III_1.44.14.3.. 4 2043 1022.8 2.93 

18 Mişca III_1.44.14.2.. 4 1217 839.9 2.41 

19 Răchita III_1.44.14.1.. 4 3691 3002.3 8.61 

20 Topliţa III_1.44.33.1.. 4 1667 1483.0 4.25 

21 Borod - Borozel III_1.44.14... 4 4916 1166.3 3.34 

22 Beznea III_1.44.11... 4 1735 0.4 0.00 

 

Aspecte generale 

Studiul apelor de suprafaţă şi subterane pentru Situl Natura 2000 ROSCI 0322 Muntele Şes 

utilizează date de la Administraţia Bazinală de Apă Crişuri şi din literatura de specialitate. 

Hidrografia din arealul studiat este tributară Râului Barcău cu un procent de 55 % din areal şi 

Crişului Repede cu 45 %. 

Poziţia arealului este extrem de favorabilă pentru producerea unor mari cantităţi de apă. Zona 

este tipică pentru reactivizarea orografică a maselor de aer sosite dinspre Oceanul Atlantic. 

Acestui efect i se suprapune şi influenţa maselor de aer subtropicale, umede, din timpul iernii, 

care produc precipitaţii abundente pe versanţii expuşi spre sud-vest.  

În areal se poate observa formarea zonalităţii verticale a precipitaţiilor şi scurgerii fluviatile. 

Frecvent apariţia gradienţilor mari de precipitaţii în faţa treptelor reliefale, duc la valori de 

peste 800 mm la altitudini mici - de ex. 900 mm. Valorile medii variază între 650—800 mm 

în cazul precipitaţiilor, 100—300 mm în cazul scurgerii fluviatile şi între 500—600 mm în 

cazul evapotranspiraţiei. 

Ape subterane şi de suprafaţă 

Analiza apelor subterane se axează pe prezentarea corpului de apă subteran freatic care este 

cantonat în depozitele aluvionare din areal, poros-permeabil de vârstă cuaternar superioară. 

Litologic, în zonele de lunci depozitele purtătoare de apă au o constituţie grosieră în partea de 

est - pietrişuri în masa de nisip, uneori chiar bolovănişuri - scăzând ca granulometrie spre vest 

la nisipuri medii şi fine. Depozitele grosiere sunt bine conturate cu grosimi de 4-5 m dar 

uneori mergând chiar la 15-20 m - lunca şi terasele Barcăului. Corpul este format din mai 
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multe strate de intercalaţii pelitice, dar are un caracter hidraulic unitar, astfel direcţia de 

scurgere pe plan regional ţine dinspre est spre vest.  

Alimentarea apelor freatice din cadrul acestui corp de apă se realizează prin precipitaţii şi 

subordonat şi prin apele de suprafaţă în perioada apelor mari. Nivelul piezometric variază de 

la sub 1 m la 2 m în lunci şi creşte slab spre est. 

Pentru caracterizarea evoluţiei spaţio-temporale a scurgerii de suprafaţă au fost utilizate date 

ale debitelor medii lunare dintr-o perioadă de 57 ani - 1950-2006 - de la staţiile hidrometrice 

de pe cursurile de apă care traversează regiunea - sursa: Administraţia Naţională Apele 

Române. 

Reţeaua de drenaj se diferenţiază, adaptându-se reliefului de pe cele două laturi; cursurile de 

apă sunt mai lungi şi mai evoluate pe latura nord-estică decât pe cea sud-vestică, unde planul 

de falie apare mai pregnant în relief. Râurile au creşteri timpurii - martie - aprilie - datorită 

topirii zăpezilor, cu debite mai mari în mai şi iunie. 

Barcăul izvorăşte de sub platoul carstic al Ponorului din care colectează apele unor izvoare 

carstice cu debite nu foarte mari. De aici traversează piemontul Munţilor Şes printr-o vale 

îngustă. În Depresiunea Nuşfalău panta râului scade de la 17 m/km la 2-3  m/km ca urmare 

apar aluvionări puternice şi apare o mobilitate însemnată a albiei, pe orizontală. La Marca 

apare un defileu format pe un pinten cristalin al zonei montane în care râul s-a adâncit 

epigenetic, defileul face parte componentă a sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes. În 

cadrul defileului Barcăul o ia brusc spre nord conform direcţiei de cădere a piemontului. 

Afluenţi principali în acest sector superior sunt mici dar cu pante longitudinale însemnate. 

Barcăul în acest sector prezintă o asimetrie pronunţată, marea parte a afluenţilor vin din 

partea stângă, cei mai importanţi: Topliţa, Valea Mare, Valea Iazului, Drighiu, Groapa, Valea 

Cerăsei, Marca iar mai apoi după Borumlaca pe partea vestică a Munţilor Şes vine Bistra cu 

afluenţii Varvizel şi Cuzap, iar apoi Tria şi Valea Fânaţelor. 

Asimetria sistemului Barcău, mai ales în sectorul superior, se explicată prin condiţiile 

generale de geneză a reţelei fluviatile din golful Şimleului. La sfârşitul pliocenului marea 

majoritate a depresiunii era drenată de Crasna ai cărei afluenţi au format piemonturile vaste 

dinspre Plopiş spre centrul golfului; în partea sa vestică acest proces era desăvârşit de Bistra 

şi de restul afluenţilor actuali inferiori ai Barcăului. La începutul pleistocenului însă Barcăul 

vechi a traversat cumpăna apelor din apropierea defileului de la Marca ale Crasnei, de pe 

clina nordică a Muntelui Şes. Conform pantelor generale Barcăul ca un curs subsecvent, 

împins şi de aluviunile depuse de afluenţii lui din stânga, s-a deplasat treptat spre dreapta, 

spre nord, formând depresiunea erozională de la Nuşfalău. Valabilitatea acestei ipoteze este 
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susţinută de dezvoltarea teraselor fluviatile din stânga, părăsite de Barcău. După toate 

semnele existente procesul continuă şi azi. 

De pe versanţii sudici ai Munţilor Şes puţinele râuri care apar, sunt drenate de Crişul Repede, 

cel mai importanţi afluenţi din acest areal al acestuia sunt Borodul şi Peştişul. 

Debitele medii lichide - Q, m3/s - ale cursurilor de apă variază în funcţie de mărimea 

bazinelor hidrografice şi de condiţiile geografice specifice acestora. Dintre cursurile de apă 

care traversează regiunea cel mai mare debit mediu îl are Barcăul, râul cu cel mai mare bazin 

hidrografic - 2,519 m3/s, s.h. Marca - vezi tabelul. Celelalte cursuri de apă autohtone au 

debite mai mici, ca urmare a suprafeţei mai reduse de pe care colectează afluenţii. 

 

Tabelul nr. 11 

Valorile medii ale scurgerii la staţiile hidrometrice analizate 

Staţia 

hidrometrică 
Râul 

Suprafaţa 
Altitudinea 

medie 
Debit 

Debit 

specific 
Volum 

km2 m m3/s l/s km2 
milioane 

m3 

Aleşd Izvor- Lucuţ 51 471 0.483 9.477 15.2 

Marca Barcău 404 380 2.519 6.236 79.4 

Pădurea Neagră Bistra 39 576 0.498 12.775 15.7 

Topa de Criş Borod- Borozel 112 485 0.929 8.299 29.3 

Valcăul de Sus Barcău 74 523 0.717 9.686 22.6 

 

Scurgerea medie specifică - q, l/s/km2 - prezintă o corelaţie bună cu altitudinea medie a 

bazinului hidrografic, astfel prin integrarea curbei de valabilitate - altitudine medie şi debit 

specific - în SIG am reuşit spaţializarea acestui parametru hidrologic. 

Regimul de scurgere 

Regimul anual al scurgerii pe cursurile de apă permanente din regiune aparţine tipului 

pericarpatic vestic, cu o pondere ridicată a scurgerii în sezonul de iarnă şi alimentare mixtă, 

pluvionivală şi nivopluvială - Geografia României, I, 1983. Scurgerea medie anuală prezintă 
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perioade cu scurgere mai însemnată şi cu valori mai scăzute în conformitate cu variaţia 

alimentării, mai ales regimul precipitaţiilor. 

Variaţia multianuală a scurgerii s-a analizat cu ajutorul  debitul specific astfel valorile de la 

diferitele staţii au devenit comparabile. Observăm valorile cele mai mari se leagă aproape pe 

tot şirul de date de staţia Pădurea Neagră, valoare explicabilă prin poziţia staţiei, aceasta fiind 

cea mai expusă maselor de aer vestice.  

Repartiţia scurgerii în timpul anului poartă amprenta influenţei oceanice accentuate, mai ales 

în timpul iernii, care pe lângă provocarea viiturilor de toamnă-iarnă în regiunile de dealuri 

duce şi la acumulări de zăpadă la altitudini mai mari. Peste 25 % din valoare scurgerii se 

leagă de perioada rece a anului, la toate staţiile hidrometrice iarna reprezintă 27-28 % din 

scurgerea anuală, iar primăvara valori de peste 35 %, doar Pădurea Neagră rămâne cu 34 % 

explicabil prin poziţia s-a ce mai vestică. 

Cele mai mici valori se leagă de anotimpul toamna, aici înregistrându-se doar valori în jurul a 

12%. În cea ce priveşte variaţia scurgerii lunare aceasta la toate staţiile înregistrează valori 

asemănătoare, maxime în martie – aprilie şi la sfârşit de iarnă în februarie. Iar minimele se 

leagă de sfârşitul verii în august şi începutul toamnei în lunile septembrie-octombrie. 

După poziţionarea arealului identificăm două tipuri de regim principale, carpatic şi 

pericarpatic vestic - Ujvari, 1972. În cazul regimului pericarpatic vestic, iarna, pot fi 

observate până la 6 viituri din topirea zăpezii şi din ploi de iarnă, dintre care ultimele 

reprezintă de obicei apele mari de primăvară. Din cauza topirilor frecvente din timpul iernii, 

pătura de zăpadă nu se menţine în iernile călduroase până la sfârşitul iernii, ci dispare pe la 

mijlocul lui februarie. În asemenea cazuri - cca. 35% - apele mari de primăvară pot lipsi cu 

desăvârşire. Scurgerea medie din timpul iernii, în regiunile de dealuri variază în jur de 30-42 

% din cantitatea anuală depăşind chiar ponderea scurgerii medii de primăvară, iar viiturile 

care dau debitele maxime anuale au frecvenţa maximă tot în timpul perioadei reci. Debitele 

medii lunare cele mai ridicate în cazul tipului de regim pericarpatic vestic se observă în luna 

februarie, dar frecvenţă mare au şi anii cu maxime în martie. 

Primăvara se formează mai ales viituri din ploi, care însă nu dau volume deosebite. Viiturile 

de la începutul verii se observă şi în cazul tipului pericarpatic vestic - 3-5 viituri mai de 

seamă în iunie-august. Regimul anticiclonal de vară-toamnă a climei generează secete 

hidrologice de lungă durată în august-septembrie şi octombrie, când multe pâraie seacă. 

Viiturile de toamnă sunt mai accentuate aici faţă de alte regiuni ale ţării, dar nu pot fi 

dominante decât în cazuri izolate. 
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Tipul de regim carpatic vestic poartă amprentele aceleaşi clime în varianta montană - peste 

800-1200 m altitudine. În timpul pătrunderii maselor de aer oceanice iarna, topirile se resimt 

şi în cazul râurilor de munte, dar ele nu devin aici elemente dominante în crearea fazelor de 

regim. Astfel, scurgerea medie a iernii variază în funcţie de altitudine între 15-30 %. Apele 

mari de primăvară sunt frecvente cu maximele în martie, aprilie şi mai. Volumul mediu 

maxim lunar se observă în luna aprilie. Viiturile de la începutul verii sunt intense, de scurtă 

durată, şi se suprapun mai rar sub forma apelor mari din ploi. Perioada scurgerii minime se 

observă în timpul toamnei, dar la altitudinile mai mari în timpul iernii. 

Regimul râurilor din regiunile carstice nu ne oferă surprize deosebite. El se încadrează bine în 

unităţile teritoriale ale tipurilor de regim, abaterile de la legile generale fiind aproape de 

nesesizat. 

Elemente de risc hidrologic 

Fluctuaţiile resurselor de apă ale râurilor se desfăşoară între două momente extreme, 

reprezentate prin viituri şi secete. Considerate riscuri naturale sau hazarde, în funcţie de 

efectul lor, aceste fenomene se pot denumi dezastre sau catastrofe - I. Zăvoianu, Ş. 

Dragomirescu, 1994. Geneza viiturilor este legată în primul rând de precipitaţii. Regiunii ii 

sunt caracteristice viiturile se produc ca urmare a unor ploi torenţiale sau a topirii bruşte a 

zăpezii - viituri pluvio-nivale. De multe ori, cauza manifestării unor asemenea fenomene este 

suprapunerea precipitaţiilor peste stratul de zăpadă aflat în topire - viituri pluvio-nivale.  

În trecut ambele bazine hidrografice principale reprezentau o problemă în cea ce priveşte 

evoluţia viiturilor din acest areal, cu viituri catastrofale şi pierderi semnificative în aval. 

Astăzi ca urmare a sistemului integrat de amenajări pe principali afluenţi şi pe colectorii 

principali, viiturile şi astfel pierderile sunt în mare parte atenuate. În cadrul sitului Natura 

2000 Muntele Şes apariţia unor viituri catastrofale este posibilă doar în cazul unor precipitaţii 

cu intensităţi extraordinare, bazinele hidrografice au suprafeţe mici şi gradul de împădurire 

este semnificativ. 

 

2.2.4. Clima 

 

• Harta temperaturilor - medii multianuale  

Este prezentată în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 14. 

 

• Harta precipita ţiilor - medii multianuale  
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Este prezentată în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 15. 

 

Aspecte generale 

Analiza principalelor caracteristici şi trăsături climatice ale teritoriului utiliză datele 

meteorologice de la staţia Borod şi Oradea acestea fiind cele mai apropiate staţii 

meteorologice faţă de arealul sitului Natura 2000 ROSCI 0322 Muntele Şes. Totodată s-au 

utilizat datele puse la dispoziţie de către Administraţia Naţională de Meteorologie prin 

volumul Clima României, din anul 2008.  

Regimul climatic general este caracteristic climatului temperat de tranziţie cu o pronunţată 

dinamică a maselor de aer care reflectă efectele predominante ale mişcării maselor de aer 

dinspre vest şi nord-vest. Circulaţia generală a atmosferei este influenţată de patru centri 

barici care se manifestă pe tot parcursul anului, pe continentul european: Anticiclonul 

Azorelor, Ciclonul Islandez, Anticiclonul Siberian şi Ciclonii mediteraneeni. Alături de 

aceştia, dar cu o frecvenţă mai redusă, acţionează şi centri barici care aduc importante 

schimbări de vreme deasupra Europei şi a ţării noastre: Anticiclonii Mobili Polari - AMP - 

Anticiclonul Groenlandez, Anticiclonul Scandinav, Anticiclonul Nord- African şi Ciclonul 

Arab. Influenţa activităţii ciclonice, din direcţia Mării Mediterane, determină frecvente 

procese frontale, care generează adeseori timp umed cu nebulozitate ridicată, precipitaţii şi 

unele încălziri locale persistente.  

Relieful contribuie în mod decisiv la distribuţia teritorială a temperaturii aerului prin 

caracteristicile proprii: altitudine, masivitate, formă - convexă, concavă - orientare în raport 

cu punctele cardinale şi cu circulaţia generală. Practic, toţi parametri climatici îşi modifică 

valorile în funcţie de altitudine. Astfel se constată diminuarea temperaturii medii anuale a 

aerului conform gradientului adiabatic umed - aprox. 0,6 0C/100 m. Precipitaţiile atmosferice 

cresc odată cu altitudinea, datorită convecţiei dinamice impuse maselor de aer de la 700-800 

mm anual în zona joasă la peste 1000 mm în zona înaltă. Zona montană este poziţionată în 

faţa transportului vestic de aer oceanic, ca un baraj ce determină ascensiunea maselor de aer 

umed şi formarea norilor. Acestea au ca efect precipitaţiile numeroase şi torenţiale. Toate 

aceste caracteristici climatice fac verile umede şi calde, iar iernile blânde. Cu creşterea 

altitudinii influenţa atmosferei libere devine tot mai semnificativă şi se simte şi în cadrul 

variaţiei vitezei vântului, valorile medii anuale crescând de la mai puţin de 3 m/s în zonele 

joase adăpostite la aproximativ 6 m/s în zonele mai înalte. Caracteristic arealului sunt şi 

inversiunile de temperatură în depresiunile interioare şi văile largi exterioare. 

Factorii radiativi  
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Durata de strălucire a soarelui depăşeşte 2000 ore anual. În văile largi durata insolaţiei se 

reduce mult datorită obstacolelor care limitează orizontul şi persistenţei ceţii şi nebulozităţii 

stratiforme. 

Regimul temperaturilor  

Analiza datelor a evidenţiat un regim termic specific zonelor montane joase. Valorile 

temperaturii medii anuale sunt cuprinse între 8 - 10 °C. Faţă de valorile medii multianuale, 

de-a lungul anilor au existat variaţii neperiodice, cu ani reci în alternanţă cu ani calzi, 

oscilaţiile înregistrând un ecart de 3-4°C. Sub raport climatic, Munţii Şes se află sub influenţa 

aproape exclusivă a maselor de aer vestice, bogate în precipitaţii, cu ierni relativ blânde, 

ceţoase şi umede şi cu veri răcoroase. Temperatura medie anuală variază intre 8 şi 10 °C în 

regiunile periferice şi între 4 şi 8 °C în părţile interioare. Valorile sezoniere variază între -2°/-

3°C - la periferie - şi - 3°/- 4°C - în interior - în ianuarie, respectiv 18 - 20°C şi 15 - 16°C în 

iulie; prima zi medie de îngheţ apare la 1 octombrie în interior şi 11 octombrie la periferie, iar 

ultima la 1 mai în interior şi 21 aprilie la periferie.  

Umezeala relativă a aerului, în ianuarie, variază între 84 şi 88%, în aprilie 72-80%, în iulie 

64-72% şi în octombrie 76-80%. Numărul zilelor acoperite este de 140-160, iar al celor cu 

cer senin de 80-100. 

Precipitaţiile 

Precipitaţiile atmosferice anuale variază între 700 şi 1000 mm în regiunile înalte, 

repartizându-se inegal mai abundente pe măgurile înalte, împădurite, care domină „golful” 

depresionar Vad - Borod. Iunie este luna cea mai ploioasă - 90-110 mm.  

Comparativ cu media multianuală, precipitaţiile au înregistrat oscilaţii neperiodice. Astfel, în 

anii cu activitate ciclonică deosebit de intensă cantitatea de precipitaţii a depăşit 1200 mm, iar 

în anii deficitari au scăzut sub 350 mm. În semestrul cald - 1 aprilie-30 septembrie - în medie, 

cantităţile de precipitaţii reprezintă în regiune 65% din aportul pluviometric anual, subliniind 

caracterul mai moderat al climei, cu influenţe oceanice, şi o pondere destul de însemnată a 

cantităţii de precipitaţii din sezonul rece. Circa o treime din cantitatea totală de precipitaţii - 

36% - cade în anotimpul vara, când precipitaţiilor frontale li se adaugă cele de natură 

convectivă. Iarna, în schimb, stratificarea atmosferică stabilă, specifică regimului anticiclonic 

determinat de temperaturile scăzute, este responsabilă pentru cele mai reduse cantităţi de 

precipitaţii - 13%. 

Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii cad în intervalul de iarnă, luna cu cea mai mică 

valoare medie fiind la majoritatea staţiilor în luna decembrie. Începând din martie cantitatea 
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medie lunară a precipitaţiilor creşte progresiv până în iunie - 16%, când se înregistrează 

maximul pluviometric lunar. 

Regimul eolian 

Circulaţia dominantă a aerului către limita superioară a etajului este vestică, nord-vestică cu 

viteze mari iarna şi primăvara. Cu scăderea altitudinii circulaţia aerului este dirijată conform 

marilor culoare de vale şi scade ca intensitate. Vânturile dominante bat din direcţiile vest şi 

nord-vest, vitezele maxime atingând în lunile de iarnă 20-30 m/s.  

Frecvenţa medie anuală a calmului variază teritorial în funcţie de caracteristicile fizico-

geografice şi particularităţilor circulaţiei generale a atmosferei. În arealul studiat frecvenţa 

calmului este mare, atingând procente de 50%, caracteristicile orografice realizând un 

adăpost aerodinamic pentru areal. 

 

2.2.5. Soluri 

 

• Harta solurilor  

Este prezentată în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 16-18.  

 

Tabelul nr. 12 

Clasele de sol din situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Nr  Clasă sol Suprafaţă ha Procent din 

suprafaţa ANP 

1 Protisoluri 749,17 2,15 

2 Cernisoluri 23,85 0,06 

3 Cambisoluri 30.204,40 86,60 

4 Luvisoluri 3.902,73 11,19 

 

Tabelul nr. 13 

Tipurile de sol din situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Nr  Tip sol Suprafaţă ha Procent din 

suprafaţa ANP 

1 Regosol 50,79 0,14562 

2 Aluviosol 698,38 2,00222 

3 Faeoziom 21,43 0,061435 
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4 Rendzină 2,42 0,006947 

5 Eutricambosol 6.981,89 20,0168 

6 Districambosol 23.114,80 66,2692 

7 Luvosol 4.010,44 11,4978 

 

• Condiţiile de pedogeneză în Muntele Şes  

Consideraţii generale  

Solul este definit ca stratul afânat de la suprafaţa scoarţei terestre, care a acumulat în timp 

elementele însuşirii sale specifice fertilitatea.  

Afânarea scoarţei terestre s-a produs în timp prin acţiunea unui complex de factori naturali, 

numiţi şi factori de formare a solului, de solidificare, sau factori pedogenetici.  

Acţiunea îndelungată a acestor factori a dus la manifestarea mai accentuată a fenomenelor de 

dezagregare şi alterare, şi la apariţia unor fenomene noi cum sunt: bioacumularea - 

acumularea materiei organice, eluvierea - spălare, levigare sau migrare, iluvierea - depunerea 

produşilor spălaţi. În consecinţă se formează o succesiune de straturi orizontale, deosebite 

între ele prin culoare, grosime, structură, alcătuind aşa numitul profil de sol. Dezvoltarea 

profilului de sol este în funcţie de stadiul de evoluţie, de intensitatea acţiunii factorilor de 

solificare ş.a.  

Principalii factori de solificare sunt: clima, organismele vegetale şi animale, rocile, relieful, 

apa freatică şi stagnantă, timpul şi omul.  

Clima ca factor de solificare.  

Prin climat atmosferic se înţelege starea medie a atmosferei unui teritoriu sau altul - 

continente, regiuni, ţări - caracterizate prin parametrii medii ai elementelor meteorologice - 

temperatura, curenţii atmosferici, precipitaţiile, umiditatea aerului. 

Pentru înţelegerea naturii procesului din sol, cea mai mare importanţă o au indicatorii 

climatici caracterizaţi prin condiţiile de temperatură şi umiditate, deoarece ei sunt strâns 

legaţi de regimul de apă şi termic al solurilor, precum şi procesele biologice.  

Rolul multicriterial al climei ca factor de solificare constă în următoarele:  

 - climatul este factorul indispensabil dezvoltării proceselor biologice şi biochimice; 

 - climatul atmosferic exercită o influenţă foarte mare asupra regimului aerohidric, 

termic şi oxidoreducător al solului; 
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 - de condiţiile climatice sunt strâns legate procesele de transformare a combinaţiilor 

minerale în sol - direcţia şi viteza de alterare a rocilor, acumularea produşilor de pedogeneză - 

ca şi a resturilor organice din sol; 

 - nu în ultimă instanţă, climatul exercită o mare influenţă asupra proceselor de 

eroziune a solurilor prin vânt şi apă.  

Din acest punct de vedere, în Situl Muntele Şes, procesele de pedogeneză se desfăşoară pe 

fondul unui climat temperat continental de tranziţie - de la cel temperat oceanic umed din 

vestul Europei, la cel temperat continental uscat, din estul continentului, specific munţilor 

joşi sau munceilor. Astfel, temperaturile medii multianuale  sunt de 6 – 8oC în partea centrală 

a muntelui şi de 8 – 9°C spre periferie. În ianuarie, luna cea mai rece din an se înregistrează 

în mediu – 2 ...- 4°C , iar în iulie 16 - 19°C. Cantităţile de precipitaţii medii multianuale ajung 

la 700 – 900 mm.  

Rolul organismelor în pedogeneză.  

Unul din cei mai puternici factori care exercită influenţă asupra direcţiei procesului de 

pedogeneză sunt organismele vii. Resturile vegetale, sub acţiunea organismelor vii ce 

populează solul, sunt supuse proceselor de transformare şi/sau mineralizare până la unele 

combinaţii simple – dioxid de carbon, apă gaze şi săruri simple, sau se transformă în noi 

combinaţii complexe - humusul din sol. 

Rolul vegetaţiei ierboase şi lemnoase - tipurile dominante de vegetaţie din Situl Muntele Şes - 

în procesul de pedogeneză este diferit. Procesul de solificare la un regim hidric percolativ sub 

păduri, este orientat frecvent spre formare de podzoluri. Solurile care se formează se 

caracterizează printr-o mare aciditate, nesaturaţie în baze, slabă humificare - formare de 

humus brut - conţinut scăzut în elemente nutritive, îndeosebi azot, activitate biologică redusă 

şi nivel scăzut al fertilităţii. Sub vegetaţia ierboasă de sau fâneaţă sursa de bază a formării 

humusului o constituie masa de rădăcini care mor anual şi, într-o măsură mai mică masă 

aeriană - care la vegetaţia lemnoasă are o pondere importantă. Resturile vegetaţiei ierboase se 

caracterizează – spre deosebire de speciile lemnoase – printr-o mai fină structură, o mai mică 

rezistenţă mecanică, conţinut mai mare în săruri, bogăţie în azot şi baze, ducând la formarea 

de humus saturat în calciu, de tip mull. Sub asemenea vegetaţie se formează soluri din clasa 

cernisolurilor, cu rezervă semnificativă de humus, cu o fertilitate naturală ridicată. Tipul 

asociaţiei vegetale determină viteza, volumul şi chimismul circuitului biologic al elementelor.  

Alături de vegetaţia superioară, o mare influenţă exercită asupra pedogenezei reprezentanţii 

numeroşi ai faunei din sol – nevertebrate şi vertebrate – care populează diferitele orizonturi 

ale solului şi care trăiesc pe suprafaţa sa. O acţiune excepţional de intensă asupra solului o au 
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râmele, prin activitatea cărora în sol se acumulează compuşi biochimici specifici, neproduşi 

de nici un alt agent chimic din natură. Anual, trec prin intestinul lor la un hectar, în diferite 

zone pedoclimatice, de la 50 la 600 t de pământ fin. După terminarea ciclului de viaţă al 

animalelor are loc descompunerea ţesuturilor şi revenirea în sol a substanţelor şi energiei 

acumulate în corpul acestora.  

În timp ce plantele superioare apar ca principalul producător al masei biologice, 

microorganismelor le revine rolul de bază în procesul de descompunere a substanţelor 

organice. Particularitatea microorganismelor din sol constă în capacitatea lor de a 

descompune combinaţiile alcătuite din molecule mari până la compuşi simpli final: gaze - 

CO2, amoniac şi altele - apă şi combinaţii minerale simple.   

Rolul rocii în pedogeneză.  

Roca parentală sau roca-mamă, prin compoziţia sa, exercită o mare influenţă asupra alcătuirii 

granulometrice, chimice şi mineralogice a solurilor, a însuşirilor lor fizice şi fizico-mecanice, 

a regimului de aer, de căldură şi hrană. 

Compoziţia şi însuşirile rocii de solificare influenţează viteza proceselor de pedogeneză şi 

direcţia acestora. Nivelul fertilităţii solului se corelează evident cu însuşirile şi compoziţia 

rocii de solificare. De exemplu, pe seama rocilor magmatice acide - granite, gnaisuri - şi a 

nisipurilor se formează soluri de fertilitate naturală scăzută. În acelaşi timp, pe seama 

produselor alterării rocilor intermediare - diorite, andezite - şi bazice - gabrouri, bazalte - 

bogate în elemente nutritive şi în cationi alcalino-pământoşi se formează soluri cu un nivel 

ridicat de fertilitate naturală, saturat în baze, cu reacţie neutră sau slab acidă, cu un conţinut 

mai mare de humus saturat. Există şi soluri a căror formare este legată de existenţa anumitor 

roci de solificare: rendzinele se formează pe calcare, iar pe şisturile din Muntele Şes 

predomină eutricambosolurile şi districambosolurile.  

Roca parentală are aşadar un rol important în formarea structurii  învelişului de soluri. Astfel, 

la un material parental uniform, aşa cum este în cazul Sitului Muntele Şes, se constată o mare 

uniformitate a învelişului de sol, fapt care determină existenţa pe suprafeţe extinse, pe fondul 

prezenţei şisturilor a eutricambosolurilor şi a districambosolurilor.  

Rolul reliefului în formarea solului.  

Relieful constituie unul din cei mai importanţi factori ai formării solurilor, care exercită o 

influenţă deosebită asupra genezei acestora, a structurii învelişului de soluri, a contrastului şi 

a neomogenităţii sale spaţiale. Relieful constituie principalul factor de redistribuire a 

radiaţiilor solare şi precipitaţiilor în funcţie de expoziţie, înclinarea pantei şi exercită o 

influenţă deosebită asupra regimului hidric, termic, nutritiv, oxidoreducător şi salin din sol.  
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În teritoriile montane, aşa cum este şi în cazul de faţă, există o zonalitate verticală a vegetaţiei 

şi solurilor, ca o consecinţă a scăderii temperaturii aerului cu înălţimea şi a variaţiei creşterii 

cantităţilor de precipitaţii. Elementele de mezo şi micro-relief şi mai ales suprafeţele cu 

diferite înclinări contribuie la redistribuirea apei din precipitaţii pe suprafaţa solului şi 

reglează raportul între apele ce curg la suprafaţă, apele care se infiltrează în sol şi apele care 

se acumulează în microdepresiuni.  

Distribuţia inegală a temperaturii şi umidităţii, mai ales pe terenuri cu declivităţi şi expoziţii 

diverse, determină dezvoltarea unei vegetaţii diferite, cu deosebiri esenţiale în sinteza şi 

descompunerea substanţei organice, transformarea mineralelor din sol şi în ultimă instanţă, 

toate acestea duc la formarea diferitelor soluri în condiţii diferite de relief.  

Influenţând distribuirea diferită a umidităţii, în funcţie de elementele reliefului, procesele de 

solificare pe suprafeţe plane se petrec în condiţii normale. Pe suprafeţe înclinate, deoarece o 

parte din apa din precipitaţii se scurge la suprafaţă, solificarea decurge în condiţii de 

umiditate mai redusă - levigare mai redusă, profile mai scurte, orizonturi mai slab 

diferenţiate. Pe suprafeţele depresionare, specifice culoarelor de vale, se acumulează o 

cantitate mai mare de apă şi ca atare, se formează soluri corespunzătoare unei zone mai 

umede decât cea respectivă. 

O influenţă specifică a elementelor reliefului asupra solificării o constituie versanţii care sunt 

supuşi eroziunii. Prin îndepărtarea de material solificat procesele de formare a solului sunt în 

stadii incipiente, determinând formarea regosolului.  

Rolul apelor freatice şi stagnante.  

De regulă solificarea decurge în condiţii normale de umiditate, sub acţiunea precipitaţiilor ce 

cad într-o zonă sau alta, cantitatea acestora influenţând procesele de eluviere şi iluviere, 

bioacumularea. În anumite situaţii solificarea are loc în condiţii de exces de apă, care poate fi 

de natură stagnantă - provenită din precipitaţii - sau freatică - pânza de apă aflată la anumite 

adâncimi, uneori la suprafaţă sau aproape de suprafaţă.  

Procesele determinate de excesul de apă de suprafaţă - stagnant - se numesc procese de 

stagnogleizare sau pseudogleizare, iar orizonturile rezultate – orizonturi pseudogleice – 

stagnogleice, respectiv pseudogleizate - stagnogleizate. Cele datorate excesului de apă 

freatică, sunt denumite procese de gleizare, iar orizonturile ce rezultă – orizonturi gleice de 

reducere şi respectiv gleice de oxido-reducere.  

Când apele freatice situate aproape de suprafaţă conţin săruri solubile, au loc şi procese de 

salinizare - acumulare de săruri solubile sub formă de cloruri şi sulfaţi - şi procese de 

alcalizare - sodizare - când are loc îmbogăţirea complexului coloidal al solului în sodiu.  
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Factorul antropic în procesele de solificare.  

Prin modul de utilizare a terenului şi chiar prin luarea solului în cultură, omul influenţează 

direct geneza şi evoluţia lui şi, pe măsura trecerii timpului – solul, cop natural – începe să 

capete caracterele unui produs al activităţii omului. Prezenţa pădurilor în cazul Sitului 

Muntele Şes în proporţie de peste 90-95% din suprafaţa acestuia a determinat ca influenţa 

antropică asupra orizonturilor ce alcătuiesc profilul de sol să fie minimă. 

 

• Orizonturile caracteristice solurilor din Situl Mun tele Şes 

În condiţiile în care în Situl Muntele Şes sunt prezente patru clase de sol - protisoluri, 

cernisoluri, cambisoluri şi luvisoluri - şi şapte tipuri de sol - regosoluri, aluviosoluri, 

faeoziomuri, rendzine, eutricambosoluri, districambosoluri şi luvosoluri - aferente claselor 

respective, mai jos vor fi prezentate doar orizonturile de sol caracteristice acestora.  

Orizontul de sol, numit şi orizont pedogenetic, este un strat component al profilului, 

desfăşurat aproximativ paralel cu suprafaţa terenului şi particularizat printr-o serie de 

proprietăţi rezultate de pe urma procesului de formare a solului.  

Orizontul de sol, aşa cum a fost definit anterior, nu se identifică şi nu se defineşte ca atare în 

cazul tuturor solurilor deoarece unele dintre acestea prezintă stratificaţii - consecinţă a 

neuniformităţilor iniţiale ale materialului parental – stratificaţii denumite discontinuităţi 

litologice. În astfel de soluri se observă o succesiune de materiale de diferite texturi, 

succesiune care generează o alcătuire din strate, considerate astfel deoarece deosebirea dintre 

ele nu este întotdeauna clară, dat fiind faptul că procesele de formare a solurilor acţionează pe 

întregul material stratificat.  

Orizonturile de sol – în funcţie de materialul constituent mineral sau organic – se definesc fie 

ca orizonturi organice, fie ca orizonturi minerale.  

Orizontul organic se defineşte printr-un conţinut de material organic de peste 35% - în 

condiţiile în care argila are un conţinut de peste 60% din materialul mineral - material ce se 

acumulează la suprafaţa solului, la diferite trepte de saturare cu apă a acestuia: orizont 

organic nehidromorf O în mediu nesaturat cu apă şi orizont organic hidromorf  T de turbă în 

mediul saturat cu apă. 

Orizontul mineral este constituit predominant din material mineral, conţinând uneori şi 

cantităţi de materie organică în proporţie mai mică de 20% - dacă nu conţine argilă - până la 

mai puţin de 35% - când conţinutul de argilă atinge sau depăşeşte 60% din materialul 

mineral. 

Orizonturi organice 
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Din cele două tipuri de orizonturi organice - orizontul organic nehidromorf notat cu O, 

respectiv orizonturi organice hidromorfe sau strate turboase notate cu T - în cuprinsul Sitului 

Muntele Şes se întâlneşte doar primul.  

Orizontul organic nehidromorf - O - se formează prin acumulare de material organic la 

suprafaţa solului nesaturat sau saturat cu apă doar câteva zile pe an. În acest orizont fracţia 

minerală constituie, în general, o parte neînsemnată, mai puţin de 50% din masa totală. El se 

formează în partea superioară a solurilor minerale formate sub pădure. Un astfel de orizont 

este specific îndeosebi eutricambosolurilor şi districambosolurilor din Situl Muntele Şes, iar 

pe alocuri şi celorlalte tipuri de sol.  

În solurile acoperite cu vegetaţie lemnoasă orizontul organic nehidromorf „O” este constituit 

din: 

Ol – orizont de litieră alcătuit din material organic proaspăt - nedescompus şi/sau slab 

descompus; 

Of – orizont de fermentaţie format din materie organică incomplet descompusă în care se 

poate observa cu ochiul liber sau cu lupa - mărime x 10 - resturi vegetale cu structură 

caracteristică; 

Oh – orizont de humificare alcătuit din material organic în stadiu foarte avansat de 

descompunere în care nu se pot observa cu ochiul liber sau cu lupa resturi vegetale cu 

structură caracteristică. 

Când depăşeşte grosimea de 20 cm orizontul organic nehidromorf „O” poartă denumirea de 

orizont folic.  

Orizonturi minerale 

Orizontul A este un orizont mineral format de obicei în partea superioară a profilului de sol - 

la contactul solului cu atmosfera - sau sub un orizont organic - O. Este caracteristic pentru 

toate tipurile de sol din sit. 

Orizontul A se caracterizează prin procese intense de alterare a materiei organice şi a 

materialului mineral precum şi printr-o activitate microbiologică intensă. În orizontul A 

procesele de solificare se desfăşoară cel mai intens. Astfel are loc formarea unei cantităţi mari 

de humus, uniform răspândită, descrescând de la suprafaţă spre partea inferioară a 

orizontului, iar procesele de biopedogeneză desfăşurate sunt specifice pentru fiecare tip de sol 

în parte.  

Datorită proceselor de alterare a resturilor organice şi a mineralelor primare - preexistente - 

prin intermediul microorganismelor, apar produşi organici şi minerali noi de sinteză şi de 

descompunere biochimică reprezentaţi prin acizi organici, iar dintre compuşii minerali sunt 
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prezenţi, azotaţi, fosfaţi şi sulfaţi care n-au existat în roca primordială sau se găseau în 

cantităţi foarte mici.  

Procesele intense de descompunere a materiei organice, care au loc în orizontul A determină, 

prin procese biochimice, determină formarea humusului – materie organică specifică solului; 

materia minerală este de asemenea alterată rezultând minerale secundare - ex. minerale 

argiloase. 

În orizontul A au loc intense procese de spălare a produşilor minerali preexistenţi sau formaţi 

în timpul procesului de pedogeneză, precum şi a produşilor organici. În cazul rocilor cu 

carbonat de calciu are loc spălarea acestuia, apoi levigarea argilei de către straturile 

inferioare, astfel că în orizontul A creşte proporţia de particule grosiere, fragmente de schelet 

mineral rezidual.  

În orizontul A materialul parental pe care s-a format şi a evoluat profilul de sol este puternic 

alterat şi transformat într-un lehm de alterare cu humus. 

Procesele de solificare specifice orizontului A se desfăşoară pe o anumită adâncime; aceasta 

face ca grosimea orizontului A să constituie o constantă morfologică pentru fiecare tip de sol. 

Prezenţa anumitor săruri minerale în orizontul A determină o anumită specificitate în 

formare, mai ales, mai ales în evoluţia orizontului A.  

Orizontul A este cel mai fertil orizont al solului, capabil să pună la dispoziţia plantelor 

elementele necesare pentru nutriţia minerală. 

Orizontul A poate fi: A molic - Am, A molic pudrat - Ame, A ocric - Ao, A umbric - Au, A 

limnic - Al, A hortic - Aho şi A antracvic - Aaq.  

Pentru solurile din Situl Muntele Şes se remarcă prezenţa doar a următoarelor tipuri de 

orizont A: 

- orizontul A molic - Am - este un orizont mineral având următoarele caracteristici: culoare 

închisă; conţinut de materie organică de cel puţin 1% pe întreaga grosime; structura este 

grăunţoasă, glomerulară sau poliedrică, iar consistenţa este suficient de friabilă pentru ca 

materialul să nu devină masiv şi dur sau foarte dur în stare uscată; gradul de saturare în baze 

de peste 53%; grosimea este de cel puţin 25 cm; în sit este specific pentru următoarele tipuri 

de sol: regosol, aluviosol, faeoziom şi rendzină; 

- Orizontul A umbric - Au - prezintă caracteristici asemănătoare cu cele ale orizontului A 

molic, referitor la conţinutul de materie organică, grosimea, structura, consistenţa şi culoarea 

dar se diferenţiază de acesta prin gradul de saturaţie în baze care nu depăşeşte 53%; în sit este 

specific pentru următoarele tipuri de sol: regosol, aluviosol, eutricambosol şi districambosol; 
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- Orizontul A ocric - Ao - posedă însuşirile esenţiale de orizont A, dar se individualizează 

prin aceea că este mai subţire, mai sărac în materie organică şi mai deschis la culoare decât 

orizonturile A molic sau A umbric. Alte caracteristici ale orizontului Ao sunt date de faptul 

că acest orizont devine masiv şi dur sau foarte dur în perioada uscată a anului; în sit este 

specific pentru următoarele tipuri de sol: regosol şi aluviosol. 

Orizontul E - eluvial - este situat în mod obişnuit aproape de suprafaţa solului, sub un orizont 

O sau A - cu excepţia profilelor erodate sau decopertate - şi deasupra unui orizont Bt. În sit 

este specific doar pentru luvosoluri. 

Principala însuşire a orizontului E - eluvial - este sărăcirea în argilă silicatică, oxizi de fier 

şi/sau aluminiu. Sărăcirea se produce prin deplasarea prin sol - vertical şi/sau orizontal - fie 

ca soluţie fie ca suspensie. Această sărăcire determină creşterea conţinutului de particule de 

nisip şi de praf; evident structura iniţială a rocii a dispărut. 

Faţă de orizonturile O sau A - situate deasupra sa - orizontul E este mai sărac în materie 

organică şi, implicit, mai deschis la culoare şi de asemeni mai deschis la culoare decât 

orizontul B de dedesubt. Culoarea orizontului uneori este dată de culoarea particulelor de 

nisip şi de praf dar şi de particulele de oxizi de fier şi de alţi compuşi care maschează 

culoarea particulelor primare. Faţă de orizontul Bt se diferenţiază printr-o culoare de valoare 

mai ridicată sau de cromă mai mică, sau prin amândouă, ori printr-o textură mai grosieră sau 

prin combinarea acestor caracteristici.  

Orizontul E poate fi: B luvic - El, E albic eluvial - Ea, E spodic - Es. Pentru solurile din situl 

Muntele Şes se remarcă prezenţa doar a următoarelor tipuri de orizont E: 

Orizontul E luvic - El - este situat deasupra unui orizont Bt - cu conţinut mai mare de argilă, 

mai compact şi mai impermeabil - având următoarele caracteristici: culori deschise în stare 

uscată; structură poliedrică sau lamelară sau nu are structură; textură mai grosieră decât a 

orizontului B argic, subiacent; grosime minimă de cel puţin 5 cm; caracteristic pentru 

luvosoluri. 

Orizontul E albic eluvial - Ea - este, de asemenea situat deasupra unui orizont B argic şi are 

următoarele caractere: culori mai deschise decât un orizont El în stare uscată; structura poate 

fi lamelară sau poliedrică slab dezvoltată sau poate fi nestructurat; textură mai grosieră decât 

a orizontului B argic subiacent; o grosime minimă de 10 cm – dacă grosimea orizontului este 

mai mică de 10 cm se consideră orizont El; este caracteristic pentru luvosoluri. 

Orizontul B este un orizont mineral care se formează sub unul dintre orizonturile A, E sau O. 

În cadrul sitului se întâlneşte la următoarele tipuri de sol: faeoziomuri, eutricambosoluri, 

districambosoluri şi luvosoluri. Caracteristica principală a celor mai multe dintre tipurile de 
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orizont B este pierderea în întregime sau aproape în întregime a structurii iniţiale a rocii. 

Acestei caracteristici i se asociază unul sau mai multe dinte următoarele caractere dominante: 

concentrare iluvială - singură sau în combinaţie - de argilă silicatică, de substanţe amorfe 

active compuse din materie organică şi de compuşi - oxizi - de aluminiu, cu sau fără fier; o 

morfologie rezultată în urma levigării carbonaţilor alcalino-pământoşi; pelicule de argilă şi 

sescvioxizi care, în mod vădit, dau orizontului o culoare cu o valoare mai mică sau o nuanţă 

mai roşie decât orizontul supra şi subiacent fără iluviere aparentă de oxizi de fier; alterare 

care generează sau eliberează argilă silicatică şi/sau oxizi care formează structură poliedrică 

sau prismatică, dacă au loc schimbări de volum odată cu modificarea conţinutului de 

umiditate; fragilitate - la presare între degete se sfărâmă brusc. 

Toate tipurile de orizonturi B sunt orizonturi de subsuprafaţă - cu excepţia cazurilor în care o 

parte din profil a fost erodat sau decopertat - dar diferă foarte mult între ele. Pentru estimarea 

naturii lor este necesară stabilirea relaţiilor acestora cu orizonturile supra şi subiacente. Ele se 

notează astfel: Bv – orizont B de alterare şi/sau schimbare de culoare in situ; Bt – orizont de 

acumulare a argilei; Bs – orizont B de acumulare de oxizi de fier; Bh – orizont B cu iluviere 

de humus.  

Pentru solurile din Situl Muntele Şes se remarcă prezenţa doar a următoarelor tipuri de 

orizont B: 

Orizontul B cambic - Bv - este format prin alterarea materialului parental in situ şi are 

următoarele caractere: culori închise; structură în general moderat dezvoltată, poliedrică 

medie şi mare sau columnoid-prismatică sau fără structură, dar cu lipsa structurii rocii în cel 

puţin 50% din volum; textură nisipoasă foarte fină, nisipolutoasă sau mai fină şi în general 

mai fină decât a materialului parental, plusul de argilă rezultând de regulă, din alterarea unor 

minerale primare, respectiv din argilizare in situ; spălarea totală a sărurilor uşor solubile şi a 

carbonaţilor; grosimea orizontului este de cel puţin 15 cm, baza lui fiind situată la cel puţin 

25 cm adâncime; în sit este specific pentru următoarele tipuri de sol: faeoziom, eutricambosol 

şi districambosol.  

Orizontul B argiloiluvial - argic - Bt este un orizont de suprafaţă care are un conţinut mai 

mare de argilă decât orizontul supraiacent, având caracteristică o comportare evidentă şi o 

diminuare semnificativă a permeabilităţii. Diferenţierea texturală poate fi determinată de 

următoarele procese; acumulările iluviale de argilă; formarea pedogenetică intensă de argilă; 

distrucţia argilei în orizonturile de suprafaţă; deplasarea selectivă a argilei din orizonturile de 

suprafaţă; activităţi biologice; combinaţii de două sau mai multe din procesele menţionate.  
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Acest orizont se întâlneşte în mod normal, în relaţie cu unul dintre orizonturile eluviale - El 

sau Ea. Orizontul B argic se individualizează prin următoarele caractere: argila iluvială, care 

în materialele de sol structurate formează pelicule pe feţele verticale şi orizontale ale 

elementelor structurale şi umple porii fini; culorile sunt diferite - brun, roşu - dar mai închise 

decât ale materialului parental; structura poate fi prismatică, columnoidă, poliedrică sau 

masivă; conţinutul de argilă este mai mare decât cel din orizontul eluvial; spălarea totală a 

sărurilor solubile şi carbonaţilor; pe feţele agregatelor structurale se observă eflorescenţe sau, 

uneori, pete de carbonaţi şi/sau săruri solubile precipitate secundar; grosimea acestui orizont 

este de cel puţin 25 cm când grosimea solului - A + E + B - este mai mică de 75cm, de 35 cm 

când grosimea solului este de 75 – 100 cm şi de peste 45 cm când grosimea solului depăşeşte 

100 cm; acest orizont este situat de regulă, dedesubtul unui orizont de cel puţin 20 cm 

grosime; în sit este specific pentru următoarele tipuri de sol: faeoziom şi luvosol. 

Orizontul C este un strat mineral situat în partea inferioară a profilului de sol şi constituit din 

materiale neconsolidate sau slab consolidate. Acesta se distinge prin faptul că el nu prezintă 

caracterele orizonturilor de la partea superioară A, E şi B - decât foarte rar. În cadrul sitului 

este specific pentru următoarele tipuri de soluri: regosoluri, aluviosoluri, faeoziomuri, 

eutricambosoluri, districambosoluri şi luvosoluri.  

Sunt considerate orizonturi - strate - C şi materialele geologice relativ compacte care se 

desfac - mărunţesc - în 24 de ore, dacă fragmentele uscate sunt puse în apă sau dacă în stare 

umedă pot fi fărâmiţate.  

Este considerat orizont C şi materialul puternic alterat - anterior formării solului - pe care au 

evoluat solurile. 

Orizontul C poate fi penetrat de rădăcini. În orizontul C pot fi prezente acumulări de carbonat 

de calciu, ghips şi săruri uşor solubile.   

Din punct de vedere al conţinutului de carbonat de calciu şi natura acestuia, orizontul C poate 

fi de mai multe tipuri: Cn - necarbonatic, Ck - cu carbonaţi reziduali şi Cca - 

carbonatoacumulativ. În cadrul sitului sunt prezente doar primele două tipuri.  

Orizont C necarbonatic - Cn - este prezent în soluri pedalfer - formate pe roci fără carbonat 

de calciu. Aceste soluri au o evoluţie rapidă şi o fertilitate slabă din cauza reacţiei acide şi a 

gradului de saturaţie în baze scăzut sau foarte scăzut; în sit este specific pentru următoarele 

tipuri de sol: regosol, aluviosol, eutricambosol, districambosol şi luvosol. 

Orizontul C cu carbonaţi reziduali - Ck - este un strat mineral evoluat la baza profilului de sol 

care a evoluat din materialul parental carbonatat; în sit este specific pentru tipul faeoziom.  
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Orizontul R - roca consolidată-compactă - este un strat mineral situat la baza profilului de sol 

şi constituit din roci consolidate-compacte. În mod convenţional se include la roci 

consolidate-compacte şi pietrişurile cimentate impermeabile, rocile fisurate permeabile şi 

pietrişurile necimentate. În Situl Muntele Şes este caracteristic pentru rendzina, 

eutricambosol, districambosol şi luvosol.  

Fragmentele din stratul R uscate la aer nu se fărâmiţează dacă sunt ţinute în apă 24 de ore. 

Rocile - granitul, bazaltul, andezitul - pot prezenta fisuri, dar acestea sunt puţin numeroase şi 

atât de înguste încât numai un număr foarte mic de rădăcini le pot penetra. 

 

• Elementele diagnostice ale solurilor din Situl Muntele Şes 

Deosebirea tipurilor de sol se bazează pe cunoaşterea proprietăţilor şi a materialelor parentale 

diagnostice ale solurilor. 

Proprietăţile diagnostice 

Schimbare texturală bruscă - pl. Acest caracter reprezintă schimbarea intensă de textură 

înregistrată între un orizont eluvial şi orizontul subiacent B, caracterizată prin dublarea 

cantităţii de argilă în orizontul B dacă orizontul B are sub 20% argilă. În acest caz trecerea se 

face pe o distanţă de cel mult 7,5 cm. Dacă orizontul E conţine peste 20% argilă, trebuie să se 

înregistreze pe cel mult 7,5 cm o creştere absolută de cel puţin 20% argilă în orizontul B - de 

ex. dacă E are 25% argilă, B trebuie să aibă cel puţin 45%, iar într-unul din suborizonturile 

orizontului B conţinutul de argilă trebuie să aibă dublul conţinutului de argilă din E. Dacă 

schimbările de textură de mai sus se fac pe o distanţă de 7,5 – 15 cm solul prezintă schimbare 

texturală semibruscă. Proprietate caracteristică pentru luvosoluri. 

Trecere glosică - albeluvică - sau orizont E + B - gl este un suborizont mineral de tranziţie 

între E şi Bt – denumit si trecere glosică sau albeluvică având următoarele caractere: 

pătrunderi de orizont Ea în orizontul B sub formă de limbi, care trebuie să aibă lungimea mai 

mare ca lăţimea; limbile de orizont Ea trebuie să reprezinte cel puţin 10% din volum în primii 

10 cm ai orizontului argic. Proprietate caracteristică pentru luvosoluri. 

Contact litic sau rocă compactă continuă - li. Limita dintre sol şi roca subiacentă compactă - 

R - este considerată contact litic; fisuri în rocă sunt puţine şi la distanţă orizontală de peste 10 

cm. Roca compactă subiacentă trebuie să fie suficient de compactă - dură - la umed, încât să 

nu se poată săpa cu cazmaua; poate fi spartă cu târnăcopul sau cu alt instrument dur. Dacă se 

pot rupe bucăţi de mărimea pietrelor, acestea nu trebuie să se disperseze la agitare timp de 15 

ore în apă sau în soluţie cu hexametafosfat de sodiu. Nu este considerat contact litic trecerea 
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la un orizont petrocalxic. Proprietate caracteristică pentru regosoluri, eutricambosoluri şi 

districambosoluri.  

Saturaţie în baze - V%. Gradul de saturaţie în baze este folosit ca un element de diagnoză la 

unele soluri pentru definirea subtipurilor - sau varietăţilor - eutrice şi districe pe baza 

valorilor V mai mari sau mai mici de 53%. Proprietate caracteristică pentru eutricambosoluri 

şi districambosoluri. Proprietăţi eutrice se referă la un orizont sau material mineral de sol fără 

carbonaţi caracterizat printr-un grad de saturaţie în baze peste 53%. Proprietăţi districe se 

referă la un orizont sau material mineral de sol fără carbonaţi caracterizat printr-un grad de 

saturaţie în baze sub 53%. 

Materie organică segregabilă - ms - este forma de humificare a materiei organice care se 

desface uşor prin frecare şi este astfel segregabilă de partea minerală.  

Culori diagnostice. Culoarea materialului de sol este folosită ca un caracter definitoriu al unor 

orizonturi diagnostice, precum şi pentru separarea unor unităţi taxonomice la nivel de tip şi 

subtip. Nuanţele, valorile şi cromele - exprimate în sistemul Munsell - ale orizontului A şi B 

sunt folosite în diagnoza solurilor astfel: 

- culori în nuanţele 5YR şi mai roşii se folosesc ca elemente de diagnoză pentru separarea 

subtipurilor rodice; 

- culori cu crome > 3,5 - la materialul în stare umedă cu nuanţe de 7,5 YR - pentru orizontul 

B individualizează subtipul roşcat al unor luvisoluri; 

- cromele ≤ 2 - la materialul în stare umedă - în cadrul orizontului A molic separă, de 

exemplu, cernoziomurile de kastanoziomuri sau subtipurile tipice de cele brunice ale tipurilor 

de paleosol şi vertosol; 

- cromele ≤ 3,5 - la materialul în stare umedă - ale părţii superioare ale orizonturilor AC, AB 

sau B caracterizează, de exemplu, tipurile din clasa cernisolurilor.  

Adâncimea de situare a unui orizont sau a unui caracter diagnostic. Pentru precizarea 

adâncimii de apariţiei a unei proprietăţi sau caracter diagnostic se pot folosii următoarele 

prefixe: proxi – pentru intervalul 0 – 20 cm, epi – pentru 20 – 50 cm, mezo – pentru 50 – 100 

cm şi bati – pentru intervalul 100 – 200 cm. De exemplu: proxisalic, mezoscheletic, epinatric, 

batilitic .  

Caracter scheletic - qq. Se referă la solurile ce prezintă orizonturi care conţin peste 75 % 

fragmente grosiere de rocă - colţuroase sau rotunjite - având o grosime de cel puţin 25 cm în 

primii 50 cm ai solului, de cel puţin 50 cm în primii 100 cm ai solului sau de peste 50 cm 

dacă solul este mai profund.  
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Caracter subscheletic - sq. Se referă la soluri care prezintă orizonturi care conţin între 26 – 75 

% fragmente grosiere de rocă - colţuroase sau rotunjite - având o grosime de cel puţin 25 cm 

în primii 50 cm ai solului, de cel puţin 50 cm în primii100 cm ai solului sau de peste 50 cm 

dacă solul este mai profund.  

Materiale parentale diagnostice  

Materialul fluvic - MF. Reprezintă sedimente aluviale - inclusiv proluviale, coluviale - 

marine şi lacustre care primesc materiale noi, la intervale mai mult sau mai puţin regulate sau 

care au primit în trecutul recent asemenea materiale. Acest caracter este reflectat de existenţa 

până la 100 cm a unei stratificări a materialului - ori a unei slabe sortări - sau a unui conţinut 

de materie organică ce variază neregulat cu adâncimea sau care are valori de peste 0,35 % - 

cu excepţia stratelor nisipoase.  

Material antropogen - MA. Materialul antropogen este constituit dintr-un material mineral 

sau organic neconsolidat, rezultat prin diferite activităţi umane ca: halde de steril, depozite de 

gunoaie sau deşeuri, materiale de grajd şi nu au suferit o solificare destul de lungă încât să 

apară o trăsătură semnificativă de pedogeneză.  

Materialele antropogene pot fi de mai multe feluri: 

- garbice – deşeuri organice, umpluturi sau depuneri - grămezi conţinând dominant deşeuri 

organice; 

- spolice – materiale pământoase rezultate din activităţi industriale - halde de steril, material 

de dragaj, material de la construcţia şoselelor; 

- urbice – materiale pământoase conţinând resturi de materiale de construcţii şi resturi ale 

altor activităţi umane - cioburi, cărămizi, moloz - în proporţie de peste 35% din volum, 

precum şi umpluturi sau depuneri conţinând predominant deşeuri minerale;  

- mixice – material mineral de sol amestecat cu roca subiacentă şi eventual cu moloz şi 

deşeuri în care se observă fragmente de orizonturi diagnostice diseminate la întâmplare - 

nearanjate într-o anumită ordine; 

- reductice – deşeuri care produc emisii de gaze - metan, CO2 - care determină condiţii 

anaerobe în material.  

Material scheletic calcalifer - MK. Reprezintă roci calcaroase sau materiale parentale 

provenite din dezagregarea unor roci calcaroase - calcare, gresii calcaroase, conglomerate 

calcaroase, dolomite; convenţional se includ şi magnezite, marnocalcare şi ghips; pietrişurile 

predominant calcaroase sunt şi ele incluse. Toate acestea conţin frecvent peste 40 % carbonat 

de calciu echivalent.  
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Material marnic - MM. Reprezintă materialele parentale provenite din produsele de 

transformare a marnelor, marnelor argiloase sau argilelor marnoase sau carbonatice. Conţin 

de regulă peste 33% argilă şi peste 14% carbonaţi.  

Material erubazic - ME - reprezintă materiale parentale rezultate prin dezagregarea şi 

alterarea unor roci ultrabazice necarbonatice, care sunt, de regulă, relativ argiloase şi bogate 

în baze. Astfel de roci ultrabazice sunt serpentinitele, piroxenitele, unele gabrouri, produsul 

rezultat este în unele cazuri mult mai bogat în magneziu în comparaţie cu calciu. 

 

• Descrierea claselor şi tipurilor de sol 

În cadrul Sitului Muntele Şes se remarcă, conform Sistemului Român de Taxonomie a 

Solurilor, ediţia 2003 - SRTS 2003 - prezenţa a patru clase de sol - din cele 12 existente la 

nivel naţional. Acestora le corespund şapte tipuri de soluri - din cele 32 existente la nivel 

naţional. 

Clasa protisoluri 

Clasă nouă introdusă în SRTS - în urma scindării clasei Solurilor neevoluate trunchiate sau 

desfundate, din cadrul Sistemului Român de Clasificare a Solurilor din 1980, denumit pe 

scurt SRCS 1980 - cuprinde soluri în stadiu incipient de formare, cunoscute anterior ca soluri 

neevoluate; se caracterizează prin profilul încă incomplet diferenţiat lipsit de orizonturi 

diagnostice, prezentând cel mult un orizont A sau O, în general slab formate - sub 20 cm 

grosime - urmat de rocă - Rn sau Rp - sau orizont C. Nu prezintă orizont Cca. 

Protisolurile apar pe suprafeţe discontinui, diseminate în areale mai mari sau mai mici fie în 

regiunile cu relief accidentat, pe versanţi sau culmi înguste, fie în regiuni de dune sau în 

luncile râurilor şi arii de divagare actuală. La nivel naţional acestei clase îi sunt specifice 

cinci tipuri de soluri: litosol, regosol, psamosol, aluviosol şi entiantrosol. Dintre acestea în 

cadrul Sitului Muntele Şes se întâlnesc două tipuri: regosol şi aluviosol.  

a. Regosolurile 

Tipul de regosol se defineşte prin orizont A - Am, Au, Ao - urmat de material parental 

neconsolidat sau slab consolidat, menţinut aproape de suprafaţă prin eroziune. Fac excepţie 

materialele parentale nisipoase, fluvice sau antropogene. Denumirea de regosol are 

semnificaţia de sol tânăr, neevoluat.  

Răspândire şi condiţii de formare. Suprafaţa ocupată de acest tip genetic de sol este de 51 ha - 

0,1% din suprafaţa sitului. Se întâlneşte în extremitatea sud-estică a sitului, în Culmea Dâmbu 

Roşu - la est de complexul turistic din Pasul Piatra Craiului. Este aşadar specific teritoriilor 

cu relief accidentat, supus eroziunii: versanţi, şi culmi montane.  
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Dintre condiţiile pedogenetice, caracteristice sunt cele determinate de manifestarea eroziunii 

geologice, adică eroziunea datorată unor procese lente ce acţionează pe o perioadă lungă de 

timp, în absenţa influenţei omului. În astfel de condiţii solificarea nu poate avansa, ritmul 

pedogenezei fiind mai lent sau egal cu cel al eroziunii.  

Procese pedogenetice. Spre deosebire de alte soluri aflate în stadii incipiente de formare, 

rocile parentale sunt neconsolidate sau slab consolidate. Cu alte cuvinte, regosolul reprezintă 

un stadiu iniţial de solificare pe roci afânate.  

Aşadar, regosolurile se caracterizează printr-o solificare incipientă, profil slab dezvoltat şi 

lipsit de orizonturi de diagnostic bine precizate. Solificarea incipientă şi menţinerea în stadiul 

tânăr de sol, neevoluat, se datorează faptului că pe versanţii afectaţi de eroziune, materialul 

aflat în diferite grade de solificare, este permanent transportat prin intermediul scurgerii care 

are loc pe suprafaţa versanţilor. Din această cauză solificarea nu poate avansa, orizontul de 

acumulare a humusului se menţine slab conturat, iar sub acesta nu se dezvoltă alte orizonturi. 

Alcătuirea şi descrierea morfologică a profilului. Urmare a condiţiilor specifice de formare şi 

evoluţie, regosolurile au profilul de tipul Ao – C.  

Orizontul Ao: cu grosimi de 10-20 cm, este slab conturat, de culoare deschisă, gălbuie 

cenuşie, având o structură diferită, de la grosieră până la fină. 

Orizontul C: reprezentat prin materiale parentale dezagregate şi alterate, are culoare deschisă, 

textură mai grosieră, iar pe profil nu se întâlnesc neoformaţiuni specifice. 

Proprietăţi. Textura este foarte variată - în funcţie de materialul parental - şi nediferenţiată pe 

profil. Regosolurile formate pe depozite rezultate din roci dure conţin şi material scheletic. 

Sunt soluri nestructurate sau cu structură grăunţoasă ori poliedrică slab dezvoltată. Celelalte 

proprietăţi fizice şi fizico-mecanice, depind de textură fiind extrem de variate. În condiţiile de 

materialul parental, climatică şi de vegetaţie, regosolurile din Situl Muntele Şes sunt sărace 

sau mijlociu aprovizionate cu humus şi substanţe nutritive şi cu reacţie de la acidă până la 

slab bazică.  

Fertilitate şi folosinţă. Datorită îndeosebi conţinutului de humus şi de substanţe nutritive, de 

obicei redus, regosolurile au o fertilitate scăzută. În mod natural sunt ocupate de pajişti şi 

vegetaţie lemnoasă cu productivitate slabă.  

b. Aluviosolurile 

Se definesc printr-un orizont A - Am, Au, Ao - urmate de materialul parental de cel puţin 50 

cm grosime, constituit din depozite fluviatile, fluvio-lacustre sau lacustre recente, inclusiv 

pietrişuri, cu orice textură. Acest tip cuprinde două tipuri din clasificarea anterioară - SRCS 

1980 - şi anume: solurile aluviale şi protosolurile aluviale.  
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Răspândire şi condiţii de formare. Deţin în cadrul sitului o suprafaţă de 698 ha - 2% din sit - 

fiind prezente în luncile următoarelor râuri: Corniţel, Borod, Răchiţii, Cetea, Gepiş Morii, 

Peştişului, Şinteului, Bistrei, Purcăreţi, Luşor - Luncşor - şi Iazului. 

Prezenţa materialelor aluviale, necesare formării aluviosolurilor, este legată mai ales de 

existenţa luncilor, care sunt unităţi de relief tinere, formate sun influenţa apelor curgătoare 

prin acţiunea de eroziune, transport şi acumulare. Luncile sunt aşadar alcătuite din materiale 

transportate şi depuse de apele curgătoare, denumite depozite fluviale sau aluviale şi 

caracterizate printr-o mare variaţie texturală şi mineralogică. În aceste condiţii, textura 

depozitelor aluviale este din ce în ce mai fină spre sectorul de vărsare a râurilor. În acelaşi 

timp ea este mai grosieră în apropierea albiei şi din ce în ce mai fina spre terasă sau versant. 

Neomogenitatea texturală a depozitelor fluviale se manifestă şi pe verticală, în acelaşi loc, pe 

adâncime, întâlnindu-se strate cu textură şi grosimi foarte diferite. 

Compoziţia mineralogică şi chimică a depozitelor aluviale depinde de natura materialului 

parental antrenat de apele din bazinul hidrografic respectiv. Dacă materialul transportat este 

necarbonatat, aşa cum se întâmplă şi în cazul Sitului Muntele Şes, pe fondul predominării 

şisturilor cristaline, depozitele din lunci şi albii vor avea şi ele acelaşi caracter. Sub aspectul 

caracterului hidrologic, luncile din sit, datorită lucrărilor hidrotehnice cu caracter local 

existente, sunt destul de rar inundate. Din punct de vedere hidrogeologic, fiind unităţi de 

relief joase şi situate în apropierea cursurilor de apă pânză freatică este aproape de suprafaţă, 

influenţând procesul de pedogeneză şi prin vegetaţia pe care o favorizează - zăvoaie alcătuite 

din plante lemnoase de esenţa moale.  

Procese pedogenetice. În condiţiile terenurilor inundabile solificarea este slabă din cauza 

revărsărilor care împiedică dezvoltarea vegetaţiei şi depunerii de noi aluviuni. Atunci când 

inundaţiile sunt frecvente solificarea este foarte slabă şi în astfel de condiţii abia se 

conturează un orizont superior subţire şi cu puţin humus. În cazul inundaţiilor rare, sau în 

lipsa acestora se creează condiţii pentru instalarea şi dezvoltarea unei vegetaţii mai bogate, 

fapt care conduce la acumularea humusului în cantităţi mai însemnate şi la formarea unui 

orizont A mai gros şi mai bine conturat. Cu timpul solificarea avansează, ducând la 

transformarea solurilor aluviale - care sunt soluri neevoluate - în soluri evoluate, ce se includ 

în alte tipuri.  

Alcătuirea şi descrierea morfologică a profilului. Solul aluvial are un profil ceva mai evoluat, 

fiind alcătuit din următoarele orizonturi: Ao – C. 

Orizontul Ao: are o grosime de 20 – 30 cm, culoare brună cenuşie sau uneori brună-

negricioasă; textura diferă de la grosieră la fină, prezentând variaţii pe verticală; este slab sau 
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mediu structurat, iar trecerea la orizontul următor este treptată. Are un conţinut de humus de 

2-3% sau chiar 5%, iar aprovizionarea cu substanţe nutritive diferă în funcţie de textură şi 

conţinutul de humus. Chiar dacă nu sunt supuse revărsărilor anual, în perioadele ploioase sau 

cu debite mari în albie pot prezenta surplus de umiditate.  

Orizontul C: reprezintă materialul parental, constituit din materiale aluviale, dispuse în 

straturi diferite ca grosime, textură, compoziţie chimică; profilul nu prezintă neoformaţiuni 

specifice. 

Proprietăţi. Aluviosolurile formate pe seama unor depozite omogene au textură uniformă, de 

orice fel - de la nisipoasă până la argiloasă - iar în cazul materialelor parentale neomogene 

prezintă textură variabilă pe profil. Sunt nestructurate sau au o structură glomerulară, 

grăunţoasă sau poliedrică, slab până la moderat dezvoltată. Capacitatea de apă utilă, 

permeabilitatea, porozitatea de aeraţie variază în limite largi, în funcţie îndeosebi de textură şi 

structură.  Datorită condiţiilor hidrologice şi hidrogeologice în care se găsesc sunt bine 

aprovizionate cu apă. Chiar dacă nu sunt supuse revărsărilor, în perioadele ploioase sau cu 

debit mare de apă pot prezenta surplus de umiditate. Au un conţinut de humus până la 2 – 3% 

sau chiar 5%, iar aprovizionarea cu substanţe nutritive este diferită în funcţie de textură şi 

conţinutul de humus - mai bună în cazul soluţiilor aluviale cu textură fină şi cantitate mai 

mare de humus şi mai slabă în cazul texturilor grosiere şi conţinut mai mic de humus. În 

general conţin carbonat de calciu, sunt saturate cu baze şi au reacţie slab alcalină sau neutră, 

dar se întâlnesc şi soluri aluviale fără carbonat de calciu şi cu reacţie acidă. 

Fertilitate şi folosinţă. Fertilitatea naturală a acestor soluri este relativ bună. Valorificarea cât 

mai bună a aluvisolurilor este rezolvarea numeroaselor probleme pe care le ridică. 

Suprafeţele cu aluvisoluri se găsesc de cele mai multe ori sub influenţa inundaţiilor, care 

împiedică chiar folosirea lor ca terenuri arabile. Prin urmare prima măsură care se impune 

este îndiguirea. Deşi aluvisolurile sunt, în general, bogate în substanţe nutritive, răspund 

foarte bine la aplicarea îngrăşămintelor organice şi minerale. Necesitatea de îngrăşăminte 

creşte, în mod deosebit, în urma îndiguirii - datorită încetării aportului de material aluvial în 

substanţe nutritive - şi a irigării - culturile irigate consumă cantităţi mai mari de substanţe 

nutritive. Aluvisolurile cu reacţie acidă au nevoie şi de amendamente calcaroase. 

Clasa cernisoluri 

În această clasă sunt cuprinse soluri care au ca orizonturi diagnostice un orizont A molic - 

Am - urmat de orizonturi intermediare AC sau Bv. Orizonturile intermediare menţionate au o 

grosime minimă de 10 – 15 cm şi culori închise. Din clasa cernisoluri fac parte patru tipuri de 

sol: kastanoziom, cernoziom, faeoziom şi rendzina. 
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Denumirea acestei clase - care în SRCS 1980 se chema molisoluri - a fost modificată pentru 

evitarea confuziilor, iar sub aspectul definiţiei a fost modificată pentru a cuprinde şi solurile 

maronii. 

Dintre tipurile aferente acestei clase, în cadrul Sitului Muntele Şes se găsesc două: 

faeoziomurile şi rendzinele. 

a. Faeoziomurile 

Reunesc din SRCS 1980 următoarele tipuri de sol: cernoziom argiloiluvial - pp - sol 

cernoziomiod, pseudorendzină, sol negru clinohidromorf, sol cenuşiu, cernoziom cambic - 

pp. Raţionamentul care a stat la baza acestei grupări a fost acela de a reuni întru-un singur tip 

cernisolurile fără orizont Cca sau  cu orizont Cca situat mai adânc de 125 cm.  

Faeoziomurile se caracterizează prin următoarea morfologie: un orizont A molic - Am - un 

orizont intermediar - Bt, Bv sau AC - şi fără un orizont Cca în primii 125 cm la soluri cu 

textură mijlocie şi fină sau fără orizont Cca în primii 200 cm la soluri cu textură grosieră.  

Răspândire şi condiţii naturale de formare. Ele sunt răspândite pe o suprafaţă de 21 ha - sub 

0,1% - în cadrul sitului, fiind prezente doar la vest de Borod, în limita sitului, pe Coasta 

Pietrei.  

Condiţiile climatice generale de formare a faeoziomurilor, caracterizate prin temperaturi 

medii de 7-9°C, cantităţi medii anuale de precipitaţii de 500 – 700 mm şi valori ale 

evapotranspiraţiei potenţiale de 560-650 mm, sunt specifice şi Muntelui Şes. Climatul 

temperat montan, caracterizat prin  distribuirea neuniformă şi cu caracter torenţial al 

fronturilor pluviale, vânturi care spulberă zăpada, perioade secetoase şi ierni lungi, care 

împiedică activitatea microorganismelor, constituie factori care favorizează formarea şi 

menţinerea acestor soluri. 

Aceste soluri s-au format, în cazul de faţă pe culmile interfluviale, pe povârnişuri domoale şi 

pe versanţii moderat înclinaţi. 

Procesele pedogenetice se caracterizează prin bioacumulare intensă şi formarea humusului de 

tip mull calcic, migrarea coloizilor de humus şi argilă din orizontul A şi depunerea acestora la 

nivelul orizontului B sub forma unor pelicule organo-minerale pe feţele elementelor 

structurale, în fisuri sau pe pereţii porilor.  

Alcătuirea şi descrierea morfologică a profilului. Profilul faeoziomurilor prezintă următoarea 

succesiune de orizonturi: Am – A/C – C; Am – Bv – C; Am – Bt – C.  

Orizontul Am - 40 – 60 cm - are culoarea negricios brun închisă în stare umedă şi brună 

cenuşie în stare uscată, textură mijlocie, mijlociu-grosieră sau mijlociu fină, structură 

granulară, trecere treptată. 
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Orizontul A/C, Bv sau Bt, are cel puţin în partea superioară culori închise de Am, structură 

poliedrică subangulară sau prismatică. Orizontul Bv - Bt - are culoare brună gălbuie, structură 

columnoid prismatică sau prismatică.  

Orizontul Ck apare la adâncimea de 160-180 cm, are structură masivă, conţine pete şi 

vinişoare de carbonat de calciu.  

Proprietăţi. Faeoziomurile au o textură mijlocie - lutoasă - sau mijlocie fină - luto-argiloasă - 

slab diferenţiată pe profil, valorile indicelui de diferenţiere texturală fiind cuprinse între 1,1 – 

1,3. Aceste soluri sunt afânate - densitatea aparentă este de 1,2 – 1,4 g/cm3 - au 

permeabilitate moderată pentru apă şi aer şi capacitate mare de reţinere a apei utile. Ele au un 

orizont humifer - Am - bine dezvoltat cu structură granulară, conţinut de humus de 3,5 – 

6,5%, bine aprovizionat cu elemente nutritive, grad de saturaţie în baze mai mare de 70%, 

reacţie slab acidă. 

Fertilitate şi folosinţă. Faeoziomurile din sit sunt ocupate în momentul de faţă de păduri şi 

plantaţii de foioase - fag. Datorită fertilităţii bune, ele pot fi cultivate cu cartof, sfeclă de 

zahăr, in de fuior, cânepă; se pretează şi pentru pomi. 

b. Rendzina 

Rendzina se defineşte prin: orizont A molic - Am - şi orizont intermediar - AR, Bv, AC - 

dezvoltate pe materiale parentale calcarifere sau roci calcaroase ce apar între 20 şi 50 cm. 

Răspândire şi condiţii naturale de formare. Rendzinele ocupă în sit o suprafaţă de 2 ha - sub 

0,1% - şi sunt răspândite în extremitatea sud-estică a sitului, pe versantul stâng al Văii Şoimu.  

Condiţia determinantă pentru formarea rendzinelor o constituie materialul parental calcaros 

sau bogat în elemente bazice - calcar, dolomit. 

Procese pedogenetice. Ponderea însemnată a fracţiunii scheletice - material alcătuit din 

fragmente mai mari de 2 mm - calcaros prin dizolvare treptată eliberează continuu ioni de 

calciu care saturează complexul adsorbtiv, neutralizează acizii humici, formând complexe 

organo-minerale stabile de „humat de calciu”. Rocile de solificare fiind masive, consolidate, 

determină formarea unui profil de grosime redusă şi cu un conţinut ridicat de schelet. 

Alcătuirea şi descrierea morfologică a profilului. Profilul rendzinelor are următoarea 

alcătuire: Am – A/R – R.  

Orizontul Am, 20-40 cm, are culoare neagră până la brună cenuşie, textură mijlocie, structură 

glomerulară şi material scheletic frecvent. 

Orizontul A/R - 10-15 cm - este format din material scheletic şi material solificat cu însuşiri 

similare materialului din orizontul Am.  
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Orizontul R este constituit din materialul parental calcaros sau dolomitic consolidat sau/şi 

fisurat de culoare deschisă, prezent în primii 150 cm.  

Proprietăţi. Textura rendzinelor este una mijlocie sau fină. Au structură glomerulară, 

conţinutul ridicat de humus - 5 – 10% - grad de saturaţie în baze ridicat - 75 – 100% - reacţie 

slab acidă.  

Fertilitate şi folosinţă. Rendzinele din sit sunt ocupate de pajişti şi păduri, adică vegetaţia care 

se pretează cel mai bine pentru ele, într-un teritoriu montan. Factorii limitativi ai fertilităţii 

acestor soluri pentru culturile agricole sunt: volumul edafic util scăzut - grosime redusă şi 

conţinut ridicat de schelet - capacitatea pentru apă utilă scăzută. Rendzinele se lucrează greu, 

piesele active se uzează în scurt timp din cauza prezenţei fragmentelor de schelet. Se pot 

ameliora prin îndepărtarea fragmentelor de schelet combaterea eroziunii şi fertilizarea cu 

îngrăşăminte organice şi minerale. Cu toate acestea, în cazul de faţă rendzinele au o fertilitate 

mai bună decât a solurilor din vecinătate - regosol, aluviosol, districambosol. 

Clasa cambisoluri 

Clasa cambisoluri grupează soluri care au ca orizont diagnostic un orizont B cambic - Bv. 

Culoarea acestui orizont este mai deschisă decât cea a orizontului Bv al solurilor din alte 

clase, cum ar fi cea a umbrisolurilor. Cambisolurile nu prezintă în primii 80 cm orizont de 

acumulare a carbonaţilor alcalino-pământoşi - Cca. Profilul cambisolurilor este constituit din 

orizont A - Am, Au sau Ao - urmat de orizont Bv. Poate fi prezent un orizont organic - O - 

precum şi/sau orizonturile pelic - z - sau vertic - y - asociat orizontului Bv.  

În clasa cambisoluri sunt incluse două tipuri de sol: eutricambosol şi districambosol. Tipul de 

sol terra rossa - conform SRCS - 1980 - aparţine aceleiaşi clase şi în SRTS – 2003, dar este 

separat ca subtip de sol - eutricambosol rodic.  

Cambisolurile - eutricambosoluri şi districambosoluri - sunt soluri nediferenţiate textural pe 

profil deosebindu-se între ele prin: conţinutul de cationi bazici schimbabili şi de cationi bazici 

acizi; aciditatea actuală redată prin unităţi pH; aciditatea datorată sarcinii dependente; 

conţinutul de aluminiu schimbabil; tipul de humus - mull calcic – eutricambosol şi mull acid 

la districambosol. Ambele tipuri de sol aparţinătoare acestei clase se regăsesc în cadrul 

Sitului Muntele Şes.  

a. Eutricambosolurile 

Eutricambosolurile - denumite în SRCS 1980 şi soluri brune de pădure sau soluri brune eu-

mezobazice - se definesc printr-un orizont A ocric - Ao - sau A molic - Am - urmat de un 

orizont B cambic - Bv - de culori mai deschise de la limita acestui superioară a acestui 

orizont. Orizonturile A şi B prezintă proprietăţi eutrice - grad de saturaţie în baze mai mare 
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de 53%. Partea superioară - 0 – 80 cm - a eutricambosolurilor nu prezintă orizont de 

acumulare a carbonaţilor alcalino-pământoşi - CaCO3 şi MgCO3.  

Răspândire şi condiţii naturale de formare. Eutricambosolurile ocupă o suprafaţă de 6.982 ha 

- respectiv 20% din suprafaţa sitului - cele mai întinse suprafeţe întâlnindu-se în parte sudică 

a sitului, în bazinele hidrografice a următoarelor văi: Borodului, Răchiţii, Mi şca, Cetea, 

Răchiteasca, Gepiş, Morii, Peştiş, Şinteului, Hulii şi Valea Mare; fiind specifice treptelor 

altitudinale cuprinse între 300 şi 700 m.  

Materialul parental al eutricambosolurilor, bogat în elemente bazice, provine din roci 

metamorfice.  

Climatul este unul temperat montan care se caracterizează prin precipitaţii de 600 – 800 mm 

anual, temperaturi medii anuale de 6 – 8°C, valori ale evapotranspiraţiei potenţiale sub 500 

mm.  

Vegetaţia aparţine etajului pădurilor de foioase - gorun, gorun-fag şi de fag - şi mai rar 

pajiştilor.  

Eutricambosolurile cu toate că s-au format pe un teritoriu cu un bilanţ hidroclimatic favorabil, 

se află într-un stadiu de evoluţie mai puţin avansat, decât alte soluri, cum ar fi luvisolurile - 

cu tipul luvosol, prezent şi în sit - formate la marginea sitului pe terenuri cu cantităţi mai 

reduse de precipitaţii datorită altitudinilor mai scăzute. În situaţia de faţă materialul parental 

bogat în elemente bazice, rocile compacte care opun rezistenţa la solificare şi formele de 

relief de tipul versanţilor, cu valori ale declivităţii de peste 10o, care favorizează eroziunea, 

menţin solul într-un stadiu mai puţin avansat de evoluţie. 

Procese pedogenetice. Solificarea constă în alterarea moderată a părţii minerale şi în formarea 

şi acumularea humusului de tip mull forestier. Materialul organic provenit de la vegetaţia 

lemnoasă şi/sau ierboasă este supus humificării prin acţiunea bacteriilor şi ciupercilor 

rezultând humus saturat cu elemente bazice.  

Acizii humici formaţi şi neutralizaţi cu elemente bazice formează cu mineralele argiloase, 

complexe organo-minerale stabile, fapt ce împiedică migrarea coloizilor şi diferenţierea 

texturală a profilului de sol. Elementele bazice - Ca++, Mg++, îndepărtate de către curentul 

descendent de apă care străbate solul, sunt înlocuite - compensate - de alte elemente bazice, 

rezultate în procesul de alterare a părţii minerale. Complexele organo-minerale acumulate în 

partea superioară a solului constituie liantul principal al particulelor elementare ale 

agregatelor structurale.  

Alcătuirea şi descrierea morfologică a profilului. Eutricambosolurilor sunt constituite din 

următoarele orizonturi pedogenetice: Ao – Bv - C sau R.  



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

77 

 

Orizontul Ao are grosimea de 10-40 cm, culoarea brună închisă sau brună cenuşie, structura 

poliedrică subangulară mică şi mare, bine exprimată; sub pajişti prezintă la suprafaţă un 

orizont At, iar sub pădure un orizont Ol; 

Orizontul de alterare Bv are grosimea de 20-100 cm, culoarea brună sau brună închisă, 

structură poliedrică angulară medie, bine sau moderat exprimată.  

Orizontul C apare la adâncimi diferite, în funcţie de gradul de dezvoltare a profilului de sol şi 

de caracteristicile litologice ale materialului parental. La solurile evoluate pe materiale 

consolidate, compacte, apare un orizont R care urmează orizontului Bv.  

Proprietăţi. Textura este foarte variată - de la nisipolutoasă până la lutoargiloasă - în funcţie 

de compoziţia granulometrică a materialului parental. Intervalul de variaţie a conţinutului de 

argilă este cuprins între 8 şi 46%, valorile cele mai mari înregistrându-se la 

eutricambosolurile formate pe marne sau/şi pe argile.  

Sub aspectul altor proprietăţi, reacţia solului este slab acidă-neutră sau slab alcalină - pH 6 – 

7,7. Humusul de tip mull calcic înregistrează în orizontul Ao valori cuprinse între 2,5 şi 10%, 

urmând ca spre baza profilului, în orizontul Bv să ajungă la 1-2 %; starea de aprovizionare cu 

elemente  fertilizante - N, P, K - este bună. 

Distribuţia argilei, neuniformă pe profilul de sol se datorează fie stratificării pe verticală a 

materialului parental, fie proceselor de dezagregare şi alterare mai intense în partea 

superioară a profilului. Prezenţa fragmentelor de rocă în profil şi a rocilor consolidate la 

adâncime mică determină micşorarea capacităţii totale a solului de a reţine apă şi a volumului 

edafic util creşterii şi dezvoltării plantelor. Valorile mari ale porozităţii totale  şi stabilitatea 

bună a agregatelor structurale asigură un drenaj intern bun şi previne manifestarea excesului 

de umiditate stagnantă pe terenurile cu bilanţ hidro-climatic excedentar.   

Fertilitate şi folosinţă. Unele dintre proprietăţile eutricambosolurilor formate pe roci dure 

constituie factorii limitativi ai fertilităţii acestora, cum ar fi: volumul edafic util scăzut - din 

cauza prezenţei fragmentelor de schelet şi a contactului litic la adâncime mică - capacitatea 

totală mică de reţinere a apei şi rezervă mijlocie spre mică de elemente nutritive, raportată la 

întregul volum de sol care include pământul fin şi scheletul solului. Capacitatea totală redusă 

de reţinere a apei este compensată parţial de excedentul de precipitaţii. 

Eutricambosolurile din sit sunt ocupate în cea mai mare parte de păduri de foioase - stejar în 

vestul sitului şi fag în est - şi mai rar de foioase în amestec cu conifere - doar în cadrul 

plantaţiilor, deoarece coniferele nu sunt specifice altitudinilor din Muntele Şes.  

În cazul defrişărilor, aşa cum se întâmplă destul de frecvent în vecinătatea externă a limite 

sitului, eutricambosolurile sunt afectate de eroziune, de aceea este necesară menţinerea unei 
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vegetaţii forestiere pe aceste soluri. Coroana arborilor atenuează energia cinetică a picăturilor 

de ploaie şi reţine pe frunze şi pe ramuri o anumită cantitate de apă. Prezenţa litierei pe 

suprafeţele împădurite determină micşorarea vitezei de scurgere a apei la suprafaţa solului, 

împiedică concentrarea scurgerilor şi realizarea infiltrării lente şi treptate a apei prevenind 

creşterea rapidă a nivelului hidrostatic al cursurilor de apă, şi implicit producerea viiturilor.  

b. Districambosolurile  

Districambosolurile - denumite în SRCS 1980 şi soluri brune acide - au ca orizont diagnostic 

un orizont A ocric - Ao - sau umbric - Au - urmat de un orizont intermediar B cambic - Bv. 

Orizonturile supraiacente orizontului Bv şi cel puţin în prima parte a acestuia prezintă 

proprietăţi districe - gradul de saturaţie în baze mai mic de 53%.   

Răspândire şi condiţii naturale de formare. Ocupă o suprafaţă de 23.115 ha, reprezentând 

67% din suprafaţa totală a sitului. Sunt răspândite în toată partea vestică, centrală şi nordică a 

sitului - cu excepţia unor suprafeţe reduse, unde sunt prezente aluviosolurile şi luvosolurile. 

Ele sunt dominante aşadar dominante în sit, cum de altfel se întâmplă în majoritatea 

masivelor montane din Carpaţi, cu vegetaţie forestieră de foioase. Terenurile cu aceste soluri 

au în majoritatea cazurilor o vegetaţie de pădure de foioase, şi doar pe alocuri sunt ocupate de 

pajişti.  

Districambosolurile s-au format pe materiale parentale provenite din dezagregarea şi alterarea 

rocilor acide cu un conţinut ridicat de cuarţ: granodiorite, micaşisturi, riolite, gresii silicoase, 

şisturi roci care au un conţinut scăzut de minerale uşor alterabile şi imprimă solurilor formate 

un caracter oligobazic.  

Climatul din arealul districambosolurilor prezintă caractere de tranziţie de la cel temperat 

montan la cel boreal montan cu temperaturi medii anuale de 6 – 8°C şi precipitaţii de 600 – 

800 mm.  

Vegetaţia forestieră a districambosolurilor este reprezentată de păduri de fag, fag-molid - în 

cazul plantaţiilor existente în Muntele Şes.  

În pajiştile ocupate de districambosoluri predomină speciile de Agrostis tenuis - iarba 

vântului - Festuca rubra - păiuşul roşu.  

Procese pedogenetice. Procesele de formare a districambosolurilor constau în alterarea cu 

intensitate medie a părţii minerale şi bioacumularea acidă. În urma alterării, prin hidroliză 

acidă, materialele micacee uşor alterabile, se transformă în illit şi ulterior în vermiculit 

eliminând ionii interfoliari de potasiu; mineralele feldspatice, prin alterare, formează 

mineralele argiloase cu foiţe bistratificate de tip caolinit. Prin alterarea părţii minerale se 

formează orizontul B cambic - Bv.  
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Prin humificarea părţii organice provenite din resturilor vegetale ale pădurilor de fag, se 

formează humus de tip mull-moder, moder sau mull. În urma procesului de bioacumulare se 

formează orizonturile organice nehidromorfe - Ol şi Of - şi orizontul mineral de acumulare a 

humusului – orizontul A ocric - Ao. Humusul format este alcătuit predominant din fracţiunea 

humică cu acizi humici, cu moleculă mică - acizii fulvici - slab polimerizaţi. Valoarea 

raportului dintre acizii humici, cu moleculă mică - acizii fulvici este mai mică de 0,5 în 

orizontul A şi mai mică de 0,3 în orizontul B. fracţiunile libere de acizi fulvici agresivi şi 

acizii huminici sunt bine reprezentate în alcătuirea acizilor humici.  

Alcătuirea şi descrierea morfologică a profilului. Profilul districambosolurilor prezintă 

următoarea alcătuire: Ao – Bv – C sau R 

Orizontul Ao al districambosolurilor formate sub o vegetaţie lemnoasă sau de pajişte este 

precedat de orizontul organic - O - sub pădure sau de orizont înţelenit - Aţ - sub pajişte. Acest 

orizont are grosimea de 15-30 cm, culoarea brună deschisă, textura mijlocie grosieră - 12-

20% argilă sau mijlocie - 20-32% argilă, structură granulară sau chiar glomerulară mică sau 

medie. 

Orizontul Bv are grosimea de 30-40 cm, culoare brun gălbuie în stare uscată, textură mijlociu 

grosieră sau mijlocie, structură grăunţoasă medie sau poliedrică subangulară.  

Orizonturile C sau R reprezintă roca pe care s-au format aceste soluri. 

Proprietăţi. Textura este  mijlociu grosieră spre mijlocie. Conţinutul de argilă are valori medii 

de 18 – 20% cu o abatere standard de ± 6 – 7%. Partea silicatică a părţii superioare a 

profilului de sol are un conţinut mai mare de fracţiuni granulometrice fine decât cea 

inferioară, datorită proceselor de dezagregare şi alterare mai intense. În partea inferioară a 

profilului conţinutul de fracţiuni grosiere - nisip grosier, fragmente de rocă de diverse 

dimensiuni - este mai mare, ceea ce asigură un drenaj intern - vertical şi lateral - foarte bun. 

Densitatea aparentă a pământului fin este de 0,8 g/cm3 în orizontul A şi de circa 1,2 g/cm3 în 

orizontul Bv. Conţinutul mare de schelet - fragmente de rocă mai mari de 2 mm - asigură o 

permeabilitate mare a solului dar determină o reducere a capacităţii de reţinere a apei. 

Volumul edafic scăzut, permeabilitatea mare şi capacitatea mică de reţinere a apei, ca factori 

limitativi ai dezvoltării vegetaţiei, sunt parţial atenuaţi de excedentul de precipitaţii şi de 

temperaturile scăzute, factori care micşorează pierderile de apă prin evapotranspiraţie. 

Reacţia solului este puternic sau foarte puternic acidă, valorile pH – ului încadrându-se în 

intervalul 4,5 – 5,5. Valorile gradului de saturaţie în baze cuprinse între 20 şi 53% încadrează 

districambosolurile în categoria solurilor oligobazice sau oligomezobazice.  
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Conţinutul de materie organică din orizontul A este de 6%. Cu toate acestea, rezerva de 

humus calculată pe adâncimea de 0 – 50 cm este mică spre mijlocie în funcţie de mărimea 

volumului ocupat de materialul fin şi de scheletul solului.  

Fertilitate şi folosinţă. Districambosolurile din Situl Muntele Şes este recomandat să se 

utilizeze în continuare în scopuri forestiere, fără a încerca să fie incluse în categoria păşunilor 

- pot fi uşor afectate de eroziune torenţială - sau mai rău în categoria arabilului - în condiţiile 

în care temperaturile medii multianuale sunt scăzute, iar formele de relief sunt reprezentate de 

versanţi cu declivitate de peste 10°. Pentru ameliorarea fertilităţii districambosolurilor se 

recomandă administrarea amendamentelor calcaroase, a îngrăşămintelor organice şi minerale, 

ameliorarea compoziţiei floristice prin supraînsămânţarea pajiştilor. 

Clasa luvisoluri 

Grupează solurile care au ca orizont diagnostic, orizontul B argic - Bt, situate sub un orizont 

A sau E. Denumită în SRCS 1980 clasa argiluvisoluri - definiţie neschimbată, denumire 

prescurtată - include următoarele tipuri de sol: preluvosolul, luvosolul, planosolul şi alosolul; 

dintre acestea, în cadrul Sitului Muntele Şes este prezent doar luvosolul. 

a. Luvosolurile  

Se caracterizează morfologic prin prezenţa orizontului A ocric - Ao - urmat de orizontul 

eluvial E luvic sau E albic şi orizontul B argic - Bt - cu grad de saturaţie în baze - V - peste 

53%, cel puţin într-un suborizont din partea superioară; nu prezintă schimbare texturală 

bruscă - între E şi Bt pe mai puţin de 7,5 cm. Pot să prezinte pe lângă orizonturile menţionate 

orizont O, orizont vertic - y - proprietăţi stagnice intense - w - sub 50 cm, proprietăţi gleice - 

Gr - sub 50 cm, schimbare texturală semibruscă - pe 7,5 – 15 cm - sau trecere glosică - 

albeluvică. Luvosolurile includ următoarele unităţi de sol din clasificarea anterioară - SRCS 

1980: sol brun luvic, sol brun roşcat luvic, luvisol albic. Aceste unităţi se regăsesc ca 

subunităţi ale luvosolului în actuala taxonomie.  

Răspândire şi condiţii naturale de formare. Sunt răspândite periferic în cadrul sitului, pe trei 

dintre laturile sale - sudică, vestică şi nordică; ocupă o suprafaţă de 4.011 ha - 11% din 

suprafaţa sitului. Pe latura sudică ele se întâlnesc în bazinul hidrografic al Pârâului Chicerii - 

inclusiv interfluviul dintre Pârâul Chicerii şi Valea Borodului - pe Dealul Borod - la nord de 

Borod, pe interfluviul dintre Pârâul Borod şi Pârâul Mişca - pe sectoarele inferioare ale văilor 

Răchiteasca şi Omului, pe partea sudică a interfluviului dintre Valea Gepiş şi Valea Morii, pe 

partea sudică a interfluviului dintre Valea Morii şi Valea Peştişului, pe interfluviul dintre 

Valea Şinteului şi Valea Hutii, pe versantul stâng al Văii Valea Mare. Pe latura vestică se 

întâlnesc pe interfluviul dintre Valea Derna şi Valea Sacalasău, precum şi în bazinul 
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hidrografic al Pârâului Borumlaca. În partea nordică a sitului, luvosolurile sunt caracteristice 

pentru cursul inferior al Pârâului Marca, pentru bazinul hidrografic al Pârâului Dunoaia, 

pentru Dealul Pietriş, pentru Dealul Cărbunari, pentru valea Luşor, pentru Defileul Barcăului 

de la Sub Cetate şi pentru bazinul superior al Văii Peştilor.  

Vegetaţia naturală este alcătuită din păduri de cvercinee - Quercus petraea - şi fagacee - 

Fagus sylvatica - sub care se dezvoltă specii ierboase, în multe cazuri acidofile - Luzula 

albida, Poa nemoralis. Creând condiţii favorabile acidifierii.  

Materialul parental este alcătuit din luturi, argile, gresii, conglomerate, nisipuri, cu conţinut 

scăzut de elemente bazice.  

Procese pedogenetice. Formarea luvosolurilor are loc prin procese de eluviere-iluviere, 

determinate în principal de următorii factori: materialul parental este sărac în elemente 

bazice, ceea ce uşurează procesele de debazificare şi eluviere; drenajul global defectuos, face 

ca întreaga cantitate de precipitaţii să se acumuleze în partea superioară a profilului - orizont 

E, A; vegetaţia naturală constituită din specii acidofile accentuează caracterul acid al 

solurilor; climatul umed răcoros, favorizează procesele de alterare şi eluviere; vechimea 

formelor de relief a permis manifestarea unor procese îndelungate de solificare.  

Ca urmare ele se caracterizează prin procese slabe de bioacumulare, resturile organice 

provenite de la vegetaţia acidofilă sunt descompuse predominat de ciuperci şi mai puţin de 

bacterii, rezultând humus puţin, de slabă calitate, în care predomină acizii fulvici.  

Alterarea materiei minerale este intensă, se formează argilă, care se acumulează la nivelul 

orizontului Bt. Debazificarea complexului coloidal duce la îmbogăţirea solului în ioni de H+ 

şi Al+++, care accentuează acidifierea solului. În urma debazificării, alterării şi migrării la 

nivelul orizontului eluvial se acumulează rezidual cuarţ într-un orizont specific eluvial - E. 

Alcătuirea şi descrierea morfologică a profilului. Luvosolul are un profil bine dezvoltat, cu 

următoarea succesiune a orizonturilor pedogenetice: Ao – El – Bt – C - R sau Ao – Ea – Bt – 

C- R. 

Orizontul Ao: 15 - 20 cm grosime; culoare brună cenuşie, textură luto-prăfoasă sau luto-

argiloasă; structură granulară slab formată, agregatele fiind pudrate cu praf de silice 

coloidală; fin poros; mediu compact; activitatea biologică redusă; trecere treptată între 

orizonturi.  

Orizontul El sau Ea: 30 – 40 cm grosime; culoare cenuşie deschisă; textură mai grosieră - 

lutoasă; nestructurat sau cu structură plată, slab formată; fin poros, compact; sărăcit în coloizi 

organo-minerali şi îmbogăţit în silice coloidală; activitate biologică foarte redusă; trecere 

treptată. 
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Orizontul Bt: 140 – 180 cm; culoare brună gălbuie, frecvent cu pete cenuşii-vineţii de 

stagnogleizare, în jumătatea superioară; textură luto-argiloasă, structură prismatică-masivă 

prin uscare; fin poros; compact şi foarte compact; evidente particule de argilă la suprafaţa 

agregatelor prismatice; trecere treptată de la un orizont la altul.  

Orizontul C: apare de regulă sub adâncimea de 160 – 180 cm; este constituit din materiale 

rezultate din roca dezagregată de regulă fără carbonaţi şi fără structură.  

Proprietăţi. Fiind un sol moderat şi puternic diferenţiat textural, are o permeabilitate redusă 

pentru apă. Conţinutul în humus este scăzut - 2 – 2,5%, predominând acizii fulvici, reacţia 

moderat acidă - pH = 5,0 – 5,8, iar gradul de saturaţie în baze coboară sub 60%. Conţinutul 

de argilă în Bt este de cca. 1,5 – 2 ori mai mare decât cel din Ao sau Ea; biologic sunt slab 

active, iar nitrificarea este lentă.  

Fertilitate şi folosinţă. Aceste proprietăţi imprimă solului o fertilitate mijlocie spre scăzută. În 

cazul Sitului Muntele Şes aceste soluri sunt ocupate de preponderent de pădure, şi mai rar de 

pajişti. 

 

2.3. Mediul Biotic 

 

2.3.1. Ecosisteme 

 

• Harta ecosistemelor 

Este prezentată în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 19 şi 20. 

 

• Harta parcelelor silvice 

Nu este cazul. 

 

• Descrierea ecosistemelor şi prezentarea speciilor şi tipurilor de habitate 

specifice 

Ca termen general, ecosistemul reprezintă “un ansamblu format din biotop şi biocenoză, în 

care se stabilesc relaţii strânse atât între organisme, cât şi între acestea şi factorii abiotici”, 

sau “o unitate naturală care include toate organismele vii - biocenoza - şi mediul - biotopul - 

în care trăiesc”. Relaţiile între organisme şi factorii de mediu se realizează prin schimbul de 

materie şi energie. Un ecosistem, fie el de pădure, de pajişte sau acvatic, nu are limite fixe, 

structura sa faunistică, floristică şi trofică fiind în permanentă schimbare. Un ecosistem este o 
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unitate structurală şi funcţională de bază în ecologie şi constituie un nivel superior de 

organizare a materiei vii. Termenul de ecosistem a fost propus de A. Tansley, 1935. 

Un ecosistem are întotdeauna o structură funcţională. Funcţionarea ecosistemului rezultă din 

relaţiile existente între speciile care-l compun şi interacţiunile acestora cu factorii abiotici. De 

exemplu, ecosistemele forestiere, compacte, sau cele cu ierburi dense, sunt cele mai eficace 

împotriva fenomenului de eroziune. Scurgerea apei de ploaie în exces este cu atât mai mare 

cu cât ecosistemul are mai puţină vegetaţie, solul este mai puţin permeabil sau când înclinaţia 

terenului este mai mare.  

Structura funcţională a ecosistemului este un element dinamic în care componentele sale 

principale - biotopul şi biocenoza-  sunt supuse modificărilor. În mod normal ecosistemul are 

tendinţa de a se menţine într-o anumită stare favorabilă şi de a se întoarce la aceasta ori de 

câte ori este disturbat. Această tendinţă de a păstra o stare de echilibru între populaţiile 

componente dintr-o biocenoză se datorează capacităţii de autocontrol, homeostaziei 

componentelor ecosistemului. 

Cauzele care determină variaţiile calitative şi cantitative dintr-o biocenoză sunt declanşate de 

factorii biotici şi abiotici. Amplitudinea variaţiilor este cu atât mai mare cu cât biocenoza este 

mai săracă în specii şi factorii abiotici sunt mai fluctuanţi. 

Un fenomen important de cunoscut este succesiunea ecologică, respectiv modificarea 

continuă, ireversibilă, a ecosistemului, determinată de acţiunea factorilor biotici şi abiotici. 

Ca exemple se pot menţiona colmatarea lacurilor - cînd un lac se umple cu aluviuni până cînd 

se transformă într-o mlaştină şi apoi într-un teren uscat, cu ierburi sau cu arbori- , 

abandonarea terenului arabil - speciile de arbori caracteristice regiunii se dezvoltă din nou 

acolo, în cele din urmă. Stadiile succesive de vegetaţie pot fi diferite ca structură şi ca funcţie, 

însă tot pădurea se va dezvolta în final. Vorbim de succesiune primară atunci când 

dezvoltarea ecosistemului începe pe un substrat lipsit de viaţă, respectiv secundară în cazul în 

care substratul mai prezintă organisme şi/sau resturi organice. Stadiul de climax reprezintă 

etapa durabilă a unei succesiuni şi se caracterizează printr-un echilibru relativ stabil al 

biocenozei. 

Ecotonul este zona de tranziţie dintre două biocenoze vecine, de exemplu liziera pădurii. 

Acest spaţiu intermediar conţine specii care aparţin ambelor biocenoze - pădurea şi câmpia, 

precum şi unele specii care-i sunt proprii.  

Crearea ariilor naturale protejate a reprezentat o necesitate pentru conservarea şi 

monitorizarea ecosistemelor naturale şi seminaturale, constituind un model de dezvoltare 

durabilă. 
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Peisajul natural din Masivul Plopiş - Şes conţine în special ecosisteme de pădure cu o valoare 

semnificativă din punct de vedere al conservării biodiversităţii. Suprafaţa sitului ROSCI0322 

Muntele Şes este acoperită în cea mai mare parte de păduri de foioase, urmate de pajişti, 

tufărişuri - apărute în principal pe suprafeţele exploatate în regim silvic, şi ecosisteme 

agricole/antropice, aşa cum se poate observa şi pe Harta ecosistemelor din sit.  

Principalele coduri corespunzătoare ecosistemelor din sit sunt: 10305 - Ape dulci curgătoare 

din regiunile montană şi colinară; 20401 - Pajişti aluviale şi de altitudine joasă şi comunităţi 

ierboase higrofile; 20402 - Pajişti stepice/Stepe ponto-sarmatice; 20602 - Păduri aluviale şi 

galerii de anin; 20606 - Păduri mezofile de foioase; 20607 - Păduri mezofile de foioase cu 

conifere; 20702 - Terenuri agricole în afara incintelor; 20901 - Construcţii şi terenuri 

aferente; 21001 - Stâncării;   

Ecosistemele pădurilor din sit corespund tipurilor: R4109 Păduri sud-est carpatice de fag - 

Fagus sylvatica - cu Symphytum cordatum; R4110 Păduri sud-est carpatice de fag - Fagus 

sylvatica - cu Festuca drymeia; R4111 Păduri sud-est carpatice de fag - Fagus sylvatica - şi 

brad - Abies alba - cu Cephalanthera damassonium; R4116 Păduri sud-est carpatice de fag - 

Fagus sylvatica - cu Phyllitis scolopendrium; R4118 Păduri dacice de fag - Fagus sylvatica - 

şi carpen - Carpinus betulus - cu Dentaria bulbifera; R4119 Păduri dacice de fag - Fagus 

sylvatica - şi carpen - Carpinus betulus - cu Carex pilosa; R4123 Păduri dacice de gorun - 

Quercus petraea - fag - Fagus sylvatica - şi carpen - Carpinus betulus - cu Carex pilosa; 

R4124 Păduri dacice de gorun - Quercus petraea - fag - Fagus sylvatica - şi carpen - 

Carpinus betulus - cu Lathyrus hallersteinii; R4128 Păduri geto-dacice de gorun - Quercus 

petraea - cu Dentaria bulbifera; R4130 Păduri dacice de gorun - Quercus petraea - şi fag - 

Fagus sylvatica - cu Lembotropis nigricans; R4132 Păduri panonic-balcanice de gorun - 

Quercus petraea - şi cer - Q. cerris - fag - Fagus sylvatica - cu Melittis melissophyllum; 

R4143 Păduri dacice de stejar pedunculat - Quercus robur - cu Melampyrum bihariense; 

R4149 Păduri danubian-balcanice de cer - Quercus cerris - cu Pulmonaria mollis; R4150 

Păduri danubian-balcanice de cer - Quercus cerris - cu Festuca heterophylla; R4151 Păduri 

balcanice mixte de cer - Quercus cerris - cu Lithospermum purpurocoeruleum; R4402 Păduri 

daco-getice de lunci colinare de anin negru - Alnus glutinosa - cu Stellaria nemorum; R4403 

Păduri danubian panonice de anin negru/Alnus glutinosa cu Iris pseudacorus. 

Ecosistemul de tufărişuri prezent în sit corespunde tipului R3121 Tufărişuri ponto-panonice 

de porumbar - Prunus spinosa - şi salbă moale - Euonymus europaeus - localizat sub formă 

de petece izolate. 
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Ecosistemul de pajişti este reprezentat în sit prin tipurile: R3414 Pajişti ponto-panonice de 

Festuca valesiaca; R3415 Pajişti ponto-balcanice de Botriochloa ischaemum şi Festuca 

valesiaca; R3609 Pajişti sud-est carpatice de ţăpoşică - Nardus stricta - şi Viola declinata; 

R3708 Comunităţi daco-getice cu Angelica sylvestris, Crepis paludosa şi Scirpus sylvaticus; 

R3710 Pajişti dacice de Molinia caerulea; R3802 Pajişti daco-getice de Arrhenatherum 

elatius; R3803 Pajişti sud-est carpatice de Agrostis capillaris şi Festuca rubra; R3804 Pajişti 

daco-getice de Agrostis capillaris şi Anthoxanthum odoratum. 

În afara acestor tipuri principale de ecosisteme, în sit au fost identificate şi ecosisteme 

ripariene - reprezentate prin tipurile R2208 Comunităţi danubiene cu Ranunculus aquatilis şi 

Hottonia palustris; R5305 Comunităţi danubiene cu Typha angustifolia şi T. latifolia; R5312 

Comunităţi ponto-danubiene cu Bidens tripartita, Echinochloa crus-galli şi Polygonum 

hydropiper, turbicole - reprezentate prin tipul R5410 Mlaştini sud-est carpatice, mezotrofe cu 

Carex echinata şi Sphagnum recurvum - şi saxicole - reprezentate prin tipurile R6209 

Comunităţi sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu Asplenium şi R6211 Comunităţi daco-

balcanice pe stânci silicioase cu Polypodium vulgare, Ctenidium molluscum şi Hypnum 

cupressiforme. 

 

2.3.2. Habitate în baza cărora a fost declarată aria naturală protejată 

 

A. Date Generale ale tipului de habitat: date care sunt general valabile pentru 

habitatul respectiv indiferent de locul unde acesta este întâlnit/semnalat 

B. Date specifice ale tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: date 

care sunt caracteristice ale tipului de habitat în cadrul sitului.   

 

În prezentarea datelor generale şi specifice tipurilor de habitate Natura 2000 în baza cărora a 

fost declarat situl, s-a ţinut cont atât de habitatele prezente în Formularul Standard al sitului, 

cf. Anexei nr. 6 la Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011, cât şi de situaţia 

existentă în teren, în cadrul sitului Natura 2000 Muntele Şes. În acelaşi timp s-a ţinut cont şi 

au fost abordate şi habitatele de interes conservativ menţionate în Planul de Management al 

Rezervaţiei Naturale Mlaştina de la Iaz, avizat cu nr. 5277/20.10.2011 de Agenţia Regională 

pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca şi postat pe www.mmediu.ro - versiunea din data de 

11.11.2014. 

Astfel, pentru realizarea planului de management integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 

şi al Rezervaţiei Naturale Mlaştina de la Iaz, sunt tratate, analizate şi elaborate măsuri de 
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management pentru toate tipurile de habitate listate în Formularul Standard Natura 2000 al 

sitului Muntele Şes, precum şi cele care sunt cuprinse în Planul de Management al Mlaştinii 

de la Iaz. Aceste habitate de inters conservativ sunt redate în tabelul următor. 

 

Tabelul nr. 14 

Habitatele de interes conservativ din situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Habitat clasificare naţională Corespondent Natura 2000 

R4128 Păduri geto-dacice de gorun 

(Quercus petraea) cu Dentaria bulbifera 
9170 Păduri de stejar cu carpen de tip 

Galio-Carpinetum 
R4123 Păduri dacice de gorun (Quercus 

petraea), fag (Fagus sylvatica) şi carpen 

(Carpinus betulus) cu Carex pilosa 

R4151 Păduri balcanice mixte de cer 

(Quercus cerris) cu Lithospermum 

purpurocoeruleum 

91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi 

gorun 

R4132 Păduri panonic-balcanice de gorun 

(Quercus petraea) şi cer (Q. cerris) (fag) 

(Fagus sylvatica) cu Melittis melissophyllum 

R4149 Păduri danubian-balcanice de cer 

(Quercus cerris) cu Pulmonaria mollis 

R4150 Păduri danubian-balcanice de cer 

(Quercus cerris) cu Festuca heterophylla 

R4130 Păduri dacice de gorun (Quercus 

petraea) şi fag (Fagus sylvatica) cu 

Lembotropis nigricans 

R4143 Păduri dacice de stejar pedunculat 

(Quercus robur) cu Melampyrum bihariense 

91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen R4124 Păduri dacice de gorun (Quercus 

petraea), fag (Fagus sylvatica) şi carpen 

(Carpinus betulus), cu Lathyrus hallersteinii 

R2208 Comunităţi danubiene cu Ranunculus 

aquatilis şi Hottonia palustris 

3260 Cursuri de apă din zona de câmpie 

până în etajul montan, cu vegetaţie din 

Ranunculion fluitantis şi Callitricho-



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

87 

 

Batrachion 

R5312 Comunităţi ponto-danubiene cu 

Bidens tripartita, Echinochloa crus-galli şi 

Polygonum hydropiper 

3270 Râuri cu maluri nămoloase, cu 

vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi 

Bidention p.p. 

R3121 Tufărişuri ponto-panonice de 

porumbar (Prunus spinosa) şi salbă moale 

(Euonymus europaeus) 

40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-

panonice 

R3414 Pajişti ponto-panonice de Festuca 

valesiaca 
6240*Pajişti stepice subpanonice 

R3415 Pajişti ponto-balcanice de 

Botriochloa ischaemum şi Festuca valesiaca 

R3708 Comunităţi daco-getice cu Angelica 

sylvestris, Crepis paludosa şi Scirpus 

sylvaticus 

6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte 

higrofile de la câmpie şi din etajul montan 

până în cel alpin 

R3802 Pajişti daco-getice de Arrhenatherum 

elatius 

6510 Fâneţe de joasă altitudine (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

R5410 Mlaştini sud-est carpatice, mezotrofe 

cu Carex echinata şi Sphagnum recurvum 

7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi 

turbării mişcătoare 

R6211 Comunităţi daco-balcanice pe stânci 

silicioase cu Polypodium vulgare, Ctenidium 

molluscum şi Hypnum cupressiforme 

8220 Versanţi stâncoşi silicatici cu vegetaţie 

casmofitică 

R6209 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci 

calcaroase cu Asplenium trichomanes 

ssp.quadrivalens şi Poa nemoralis 

8210 Versanţi stâncoşi calcaroşi cu vegetaţie 

chasmofitică 

R4118 Păduri dacice de fag (Fagus 

sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu 

Dentaria bulbifera 
9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 

R4119 Păduri dacice de fag (Fagus 

sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu 

Carex pilosa 

R4110 Păduri sud-est carpatice de fag 

(Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia 
9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

R4111 Păduri sud-est carpatice de fag 9150 Păduri medio-europene de fag din 
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(Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu 

Cephalanthera damassonium 

Cephalanthero-Fagion pe substrate 

calcaroase 

R4402 Păduri daco-getice de lunci colinare 

de anin negru (Alnus glutinosa) cu Stellaria 

nemorum 

91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) R4403 Păduri danubian panonice de anin 

negru/Alnus glutinosa cu Iris pseudacorus 

R3710 Pajişti dacice de Molinia caerulea 

6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri 

carbonatice, turboase sau luto-argiloase 

(Molinion caeruleae) 

R3801 Pajişti sud-est carpatice de Trisetum 

flavescens şi Alchemilla vulgaris 

6520 Fâneţe montane 
R3804 Pajişti daco-getice de Agrostis 

capillaris şi Anthoxanthum odoratum 

R3803 Pajişti sud-est carpatice de Agrostis 

capillaris şi Festuca rubra 

R3609 Pajişti sud-est carpatice de ţăpoşică 

(Nardus stricta) şi Viola declinata 

6230 Pajişti de Nardus bogate în specii, pe 

substraturi silicatice din zone montane şi 

submontane, în Europa continentală 

R4116 Păduri sud-est carpatice de fag 

(Fagus sylvatica) cu Phyllitis scolopendrium 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-

Fagion) R4109 Păduri sud-est carpatice de fag 

(Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum 

R5305 Comunităţi danubiene cu Typha 

angustifolia şi T. latifolia 
- 

 

S-a constatat că habitatul 7120 - Turbării degradate capabile de regenerare naturală, este 

trecut în mod eronat în formularul standard al sitului, în locul acestuia regăsindu-se habitatul 

7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării mişcătoare, acesta fiind cartat şi prezentat în 

descrierea generală şi specifică.  

De asemenea, habitatul 8220 din Formularul Standard al sitului ROSCI0322 Muntele Şes este 

listat în mod eronat de două ori. 
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Legat de habitatul Natura 2000 3160 Lacuri şi iazuri distrofice naturale, descris din Mlaştina 

de la Iaz, nu îşi mai justifică încadrarea ca habitat Natura 2000, deoarece nu se încadrează 

descrierilor specifice din literatura de referinţă - Doniţă et al, 2005; Gafta & Mountford, 

2008. Vegetaţia higrofilă, mezotrofă, dominată de papură - Typha latifolia - prezentă pe 

suprafeţe foarte reduse în cadrul Mlaştinii de la Iaz, reprezintă o situaţie aparte în ceea ce 

priveşte încadrarea în sistemul de habitate Natura 2000. Iniţial aceasta a fost încadrată în 

habitatul Natura 2000 3160 Lacuri şi iazuri distrofice naturale, însă această încadrare nu se 

justifică, întrucât, deşi condiţiile din mlaştină sunt predominant oligo-mezotrofe, păpurişele 

nu se regăsesc între asociaţiile specifice acestui tip de habitat. Pe de altă parte, aceste 

suprafeţe nu pot fi încadrate nici în habitatul 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de 

Magnopotamion sau Hydrocharition, deoarece pe de o parte acest habitat este specific unor 

ape cu pH neutru sau alcalin - apa din mlaştina de la Iaz fiind acidă - iar pe de altă parte, 

comunităţile dominate de Typha nu sunt deocamdată încadrate în habitate Natura 2000 - 

Doniţă et al, 2005, Gafta & Mountford, 2008. 

Din aceste motive, în cadrul prezentului Plan de Management Integrat, descrierea generală, 

prezentarea particularităţilor din aria protejată, evaluarea presiunilor şi a ameninţărilor, 

evaluarea stării de conservare şi măsurile de conservare pentru aceste suprafeţe din cadrul 

Mlaştinii de la Iaz sunt prezentate pentru tipul de habitat după clasificarea naţională în care 

acestea se încadrează: R5305 Comunităţi danubiene cu Typha angustifolia şi T. latifolia, care 

respectă cel mai mult clasificările actuale pe tipuri de habitate Natura 2000/ naţionale. 

2.3.2.1. Habitate Natura 2000 

 

Tabelul nr. 15 

A. Date generale ale tipului de habitat: 9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-

Carpinetum 

Nr Informa ţie/Atribut Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC  

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

9170 

3.  Denumire habitat Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 

4.  Palaearctic - 41.266 Carpathian hairy sedge oak-hornbeam forests 
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Habitats - PalHab - 41.2C14 Dacian Carex pilosa oak-hornbeam forest  

- 41.261 Wood bedstraw oakhornbeam forests 

- 41.262 Mixed lime-oak-hornbeam forests 

5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R4123 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag 

(Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Carex 

pilosa 

- R4128 Păduri geto- dacice de gorun (Quercus petraea) cu 

Dentaria bulbifera 

6.  Habitatele Natura 

2000 

-  

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Carici pilosae-Carpinetum Neuhäusl et Neuhäuslova-

Novotna 1964, syn.: Dentario bulbiferae-Quercetum 

petraeae Resmeriţă (1974) 1975 

- Carici pilosae-Carpinetum Chifu 1995 

- Carici pilosae-Quercetum petraeae typicum Sanda et 

Popescu 1999 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 5313 Goruneto-şleau cu fag de productivitate mijlocie - m 

- 5221 Goruneto-făget cu Carex pilosa 

- 5323 Goruneto-şleau de productivitate mijlocie - situaţiile 

fără tei 

- 5324 Şleau de deal cu gorun de productivitate mijlocie - 

situaţiile fără tei 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Păduri de Quercus petraea şi Carpinus betulus din regiunile cu 

climat subcontinental în cadrul arealului central-european a lui 

Fagus sylvatica, dominate de Quercus petraea - 41.261. Sunt 

incluse şi pădurile asemănătoare de stejar şi tei din regiunile 

est-europene şi central-est-europene cu climat continental, la 

est de arealul lui F. sylvatica - 41.262. 

10.  Specii 

caracteristice 

Quercus petraea/Q. robur, Tilia cordata,Carpinus betulus, 

Sorbus torminalis, S. domestica, Acer campestre/A. platanoides 

Ligustrum vulgare, Convallaria majalis, Carex montana, 

C.umbrosa, Festuca heterophylla 

11.  Arealul tipului de Regiunile cu climat subcontinental şi continental din centrul şi 
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habitat estul Europei 

12.  Distribuţia în 

România 

Pe toate dealurile peri- şi intracarpatice din sudul şi estul ţării, 

în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun şi de amestec cu 

gorun 

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

696941,76 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

1-3  

 

Tabelul nr. 16 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 9170 – Păduri de 

stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

9170 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat - hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21 şi 22 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Habitatul 9170 are o distribuţie fragmentară în sit. Cele mai 

mari suprafeţe ocupate de acest habitat sunt situate în partea 

nord-estică a sitului, în zone de altitudine mai redusă.  

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Izolat 

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Natural 

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

2595.4 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

0,37% 
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habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iul/2013-Nov/2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207, Referinţe 

Bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

Tabelul nr. 17 

A. Date generale ale tipului de habitat: 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 

Nr Informa ţie/Atribut Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC  

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

91M0 

3.  Denumire habitat Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 41.7696 Pre-Carpathian Quercus cerris-Qercus petraea 

forests 

5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R4132 Păduri panonice-balcanice de gorun (Quercus 

petraea) şi cer (Q. cerris) (fag-Fagus sylvatica) cu Melitis 

melisophyllum 

- R4133 Păduri balcanice de gorun (Quercus petraea) cu 

Helleborus odorus 

- R4140 Păduri dacice – balcanice de gorun (Quercus 

petraea), cer (Q. cerris) şi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu 

Lychnis coronaria 

- R4142 Păduri balcanice mixte de gorun (Quercus petraea) 

şi alun turcesc (Corylus colurna) cu Paeonia dahurica 

- R4149 Păduri danubian–balcanice de cer (Quercus cerris) 

cu Pulmonaria mollis 

- R4150 Păduri danubian-balcanice de cer (Quercus cerris) 

cu Festuca heterophylla 
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- R4151 Păduri balcanice mixte de cer (Quercus cerris) cu 

Lithospermum purpureocoeruleum 

- R4152 Păduri dacice de cer (Quercus cerris) şi carpen 

(Carpinus betulus) cu Digitalis grandiflora 

- R4153 Păduri danubian–balcanice de cer (Quercus cerris) 

şi gârniţă (Q. frainetto) cu Crocus flavus 

- R4154 Păduri danubian – balcanice de gârniţă (Quercus 

frainetto) cu Festuca heterophylla 

- R4155 Păduri danubian - balcanice de gârniţă (Quercus 

frainetto) şi cer (Quercus cerris) cu Carex praecox 

6.  Habitatele Natura 

2000 

- 

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Quercetum petraeae-cerris Soó (1957) 1969 - inclusiv 

subas. Tilietosum tomentosae Pop et Cristea 2000 

- Aremonio-Quercetum petraeae Hoborka 1980 

- Tilio argenteae-Quercetum petraeae-cerris Soó 1957 

- Quercetum cerris Georgescu 1941 

- Quercetum frainetto-cerris (Georgescu 1945) Rudski 

1949 

- Carpino-Quercetum cerris Klika 1938 (Boşcaiu et al. 

1969) 

- Quercetum frainetto Păun 1964 

- Fraxino orni-Quercetum dalechampii Doniţă 1970 

- Nectaroscordo-Tilietum tomentosae Doniţă 1970 

- Galantho plicatae-Tilietum tomentosae Doniţă 1968 

- Orno-Quercetum praemoesicum Roman 1974 - inclusiv 

subas. coryletosum colurnae 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 5111 Gorunet normal cu floră de mull - s 

- 5113 Gorunet cu floră de mull de productivitate mijlocie - 

m 

- 5121 Gorunet cu Carex pilosa - m 

- 5141 Gorunet de platou cu sol greu - m, 5151 Gorunet cu 

Luzula albida - i 
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- 5132 Gorunet cu Poa nemoralis - Pi 

- 5173 Gorunet de cumpănă înaltă 

- 5131 Gorunet de coastă cu graminee şi Luzula luzuloides - 

m 

- 5153 Gorunet cu arbuşti acidofili pitici 

- 5165 Gorunet cu Lithospermum purpureo-coeruleum - i 

- 5321 Goruneto-şleau de productivitate superioară 

- 5322 Şleau de deal cu gorun de productivitate superioară, 

- 5323 Goruneto-şleau de productivitate mijlocie 

- 5324 Şleau de deal de gorun de productivitate mijlocie 

- 7411 Amestec normal de gorun cu gârniţă şi cer 

- 7111 Ceret normal de dealuri 

- 7112 Ceret de dealuri de productivitate mijlocie 

- 7521 Cero-şleau normal 

- 7512 Şleau-ceret de deal cu elemente termofile 

- 7311 Cereto-gârniţet de dealuri 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Păduri subcontinentale xero-termofile de Quercus cerris, Q. 

petraea sau Q. frainetto şi alte specii de stejari caducifoliaţi, 

local păduri de Q. pedunculiflora sau Q. virgiliana 

10.  Specii 

caracteristice 

Quercus petraea, Q. dalechampii, Q. polycarpa, Q. cerris, Q. 

frainetto, Acer tataricum, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, 

Tilia tomentosa, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, 

Festuca heterophylla, Carex montana, Poa nemoralis, 

Potentilla alba, P. micrantha, Tanacetum corymbosum, 

Campanula persicifolia, Digitalis grandiflora, Vicia cassubica, 

Viscaria vulgaris, Lychnis coronaria, Achillea distans, A. 

nobilis, Silene nutans, S. viridiflora, Hieracium racemosum, H. 

sabaudum, Galium schultesii, Lathyrus niger, Veratrum 

nigrum, Peucedanum oreoselinum, Helleborus odorus, Luzula 

forsteri, Carex praecox, Pulmonaria mollis, Melittis 

melissophyllum, Glechoma hirsuta, Geum urbanum, Genista 

tinctoria, Lithospermum purpurocaeruleum - syn. 

Buglossoides purpurocaerulea, Calluna vulgaris, Primula 
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acaulis subsp. rubra, Nectaroscordum siculum, Galanthus 

plicatus 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

Câmpia Panonică, dealurile şi câmpiile din vestul şi sudul 

României, zonele deluroase din nordul Balcanilor şi din etajul 

supra-mediteranean al nord-estului Greciei continentale, din 

Anatolia supra-mediteraneană şi munţii de mică înălţime cu 

Acer tataricum. Sunt distribuite în general la altitudini cuprinse 

între 250 şi 600 - 800 m deasupra nivelului mării şi dezvoltate 

pe substrate diferite: calcare, andezite, bazalt, loess, argilă, 

nisip, pe soluri brune slab acide, de obicei profunde 

12.  Distribuţia în 

România 

În zona de dealuri, pe tot teritoriul României, subetajul 

pădurilor 

de gorun şi de amestec cu gorun dar şi în zone submontane sau 

montane joase  

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

426906,03 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

4-9 

 

Tabelul nr. 18 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 91M0 - Păduri 

balcano-panonice de cer şi gorun 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

91M0 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat - hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21, 23, 

43, 44 

4.  Distribuţia tipului Habitatul 91M0 are o distribuţie fragmentară în sit, ocupând 
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de habitat - 

descriere  

suprafeţe mai întinse în partea nordică, estică şi sud-estică a 

sitului, în zone cu altitudine mai redusă.  

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Larg răspândit 

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Natural 

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

3993.1 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

0,93% 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iul/2013-Nov/2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

Tabelul nr. 19 

A. Date generale ale tipului de habitat: 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC  

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

91Y0 

3.  Denumire habitat Păduri dacice de stejar şi carpen 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 41.2C Oak-hornbeam forests 

5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R4124 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag 

(Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Lathyrus 

hallersteinii 

- R4125 Păduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea), 
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fag (Fagus sylvatica), tei (Tilia cordata) cu Carex pillosa 

- R4126 Păduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea), 

fag (Fagus sylvatica) şi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu 

Carex brevicollis 

- R4143 Păduri dacice de stejar pedunculat (Quercus robur) 

cu Melampyrum bihariense 

- R4147 Păduri danubiene mixte de stejar pedunculat 

(Quercus robur) şi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu 

Scutellaria altissima 

- R4128 Păduri getice – dacice de gorun (Quercus petraea) 

cu Dentaria bulbifera 

- R4135 Păduri vest-pontice mixte de gorun (Quercus 

petraea), tei argintiu (Tilia tomentosa) şi carpen (Carpinus 

betulus) cu Carpesium cernuum 

6.  Habitatele Natura 

2000 

- 

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Aro orientalis-Carpinetum (Dobrescu et Kovács 1973) 

Täuber 1992 

- Lathyro hallersteinii-Carpinetum Coldea 1975 

- Melampyro bihariensis-Carpinetum (Borza 1941) Soó 1964 

em. Coldea 1975 

- Evonymo nanae-Carpinetum (Borza 1937) Seghedin et al. 

1977 

- Galio kitaibeliani-Carpinetum Coldea et Pop 1988 

- Ornithogalo-Tilio-Quercetum Dihoru 1976 

- Tilio tomentosae-Quercetum dalechampii Sârbu 1978 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 5321 Goruneto-şleau de productivitate superioară - situaţiile 

fără tei 

- 5322 Şleau de deal cu gorun de productivitate superioară - 

situaţiile fără tei 

- 5311 Goruneto-şleau  cu  fag de productivitate superioară 

- 5313 Goruneto-şleau cu fag de productivitate mijlocie 

- 5211 Goruneto-făget cu floră de mull 
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- 5323 Goruneto-şleau  de productivitate  mijlocie - situaţie 

fără tei 

- 5316 Şleau de gorun - tei pucios, carpen - cu Asperula-

Asarum-Stellaria 

- 5322 Şleau de deal cu gorun de productivitate superioară 

- 5324 Şleau de deal cu gorun de productivitate mijlocie 

- 5511 Stejăreto-goruneto-şleau de productivitate superioară - 

faciesul cu tei pucios, local şi argintiu 

- 5512 Şleau de deal cu gorun şi stejar pedunculat de 

productivitate superioară 

- 5513 Stejareto-goruneto-şleau de productivitate mijlocie 

- 5514 Şleau de deal cu gorun şi stejar pedunculat de 

productivitate mijlocie 

- 6212 Şleau de deal cu stejar pedunculat de productivitate 

superioară - faciesurile cu carpen şi tei argintiu local şi 

pucios 

- 6111 Stejăret de câmpie înaltă - facies cu carpen 

- 6221 Stejăreto-şleau normal de câmpie - toate faciesurile cu 

carpen şi teiul argintiu 

- 6222 Şleau normal de câmpie - toate faciesurile cu carpen şi 

teiul argintiu 

- 6223 Stejăreto-şleau de câmpie de productivitate mijlocie 

- 6225 Şleau normal de câmpie 

- 6311 Şleau de luncă din regiunea deluroasă 

- 6313 Şleau de luncă din regiunea deluroasă 

- 6321 Stejăreto-şleau de luncă 

- 6322 Şleau normal de luncă din regiunea de câmpie 

- 6324 Stejăreto-şleau de luncă de productivitate mijlocie 

- 6325 Şleau de luncă din regiunea de câmpie 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Păduri de Carpinus betulus şi diverse specii de Quercus, de pe 

versanţii şi piemonturile Carpaţilor Orientali şi Meridionali, şi 

din podişurile din vestul Ucrainei; păduri extrazonale, adesea 

izolate, de stejar şi carpen din arealul moesiac a lui Quercion 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

99 

 

frainetto, din zona de silvostepă est-panonică şi vest-pontică şi 

din dealurile pre-pontice din sud-estul Europei. Acestea se 

caracterizează printr-un amestec de specii submediteraneene de 

Quercion frainetto şi, în est, de specii pontice - euxinice 

10.  Specii caracteristice Carpinus betulus, Quercus robur, Q petraea, Q dalechampii, 

Q. cerris, Q. frainetto, Tilia tomentosa, Pyrus eleagrifolia, 

Cotinus coggygria, Stellaria holostea, Carex pilosa, C. 

brevicollis, Carpesium cernuum, Dentaria bulbifera, Galium 

schultesii, Festuca heterophylla, Ranunculus auricomus, 

Lathyrus hallersteinii, Melampyrum bihariense, Aposeris 

foetida, Helleborus odorus 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

Piemonturile Carpaţilor Orientali şi Meridionali, şi din 

podişurile din vestul Ucrainei 

12.  Distribuţia în 

România 

Dealurile peri- şi intracarpatice din vestul şi centrul ţării, în 

etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun şi de amestec cu 

gorun  

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

827600,26 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

10-11 

 

Tabelul nr. 20 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 91Y0 - Păduri 

dacice de stejar şi carpen 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

91Y0 

3.  Distribuţia tipului Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21 şi 24 
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de habitat hartă 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Habitatul 91Y0 are o distribuţie fragmentară în sit, fiind 

prezent pe câteva suprafeţe în partea de nord, nord-est şi sud-

est a sitului, la altitudini reduse. .  

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Izolat 

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Natural 

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

955.6 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

0,1% 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iul/2013-Nov/2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

Tabelul nr. 21 

A. Date generale ale tipului de habitat: 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până 

în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

3260  

3.  Denumire habitat Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu 

vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 24.43 Mesotrophic river vegetation 
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5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R2208 Comunităţi danubiene cu Ranunculus aquatilis şi 

Hottonia palustris 

6.  Habitatele Natura 

2000 

- 

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Ranunculetum aquatilis (Sauer 1947) Géhu 1961 

-  Hottonietum palustris Tüxen 1937 

- Callitrichetum palustris (Dihoru 1975) Burescu 1999. 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu 

vegetaţie submerse sau natantă din Ranunculion fluitantis şi 

Callitricho-Batrachion - nivel scăzut al apei în timpul verii - 

sau muşchi acvatici 

10.  Specii caracteristice Ranunculus trichophyllus, R. fluitans, R. peltatus, R. 

penicillatus subsp. penicillatus, R. aquatilis, Myriophyllum 

spp., Callitriche spp., Sium erectum, Zannichellia palustris, 

Potamogeton spp., Fontinalis antipyretica 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

Necunoscută, dar posibil să fie răspândit foarte larg 

12.  Distribuţia în 

România 

Crişana, Banat, lunca şi Delta Dunării, sudul Moldovei 

 

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

814442,15 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

12 

 

Tabelul nr. 22 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 3260 - Cursuri de 

apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi 

Callitricho-Batrachion 
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Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

3260 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat - hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21 şi 25 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Habitatul 3260 apare doar în câteva puncte din sit, pe unele 

cursuri de apă, acolo viteza de curgere este foarte redusă.  

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Marginal 

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Seminatural 

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

0,1-0,3 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

<0,0001% 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iul/2013-Nov/2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

Tabelul nr. 23 

A. Date generale ale tipului de habitat: 3270 - Râuri cu maluri n ămoloase cu vegetaţie 

din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC  
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2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

3270 

3.  Denumire habitat Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri 

p.p. şi Bidention p.p 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 24.52. Euro-Siberian annual river mud communities 

5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R2208 Comunităţi danubiene cu Ranunculus aquatilis şi 

Hottonia palustris 

6.  Habitatele Natura 

2000 

- 

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Bidenti-Polygonetum hydropiperis Lohm. in Tüxen 1950 

- Polygono lapathifolii-Bidentetum Klika 1935 

- Echinochloo-Polygonetum lapathifolii Soó et Csűrös 1974 - 

inclusiv subas. chlorocyperetosum glomerati Burescu 1999 

- Xanthio strumarii-Bidentetum tripartitae Timár 1947 

- Bidentetum cernui (Kobenza 1948) Slavnič 1951 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Maluri nămoloase ale râurilor din zona de câmpie până în 

etajul submontan, cu vegetaţie pionieră anuală, nitrofilă, din 

alianţele Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p. Primăvara şi 

la începutul verii, acest habitat de maluri nămoloase se prezintă 

fără nici un fel de vegetaţie - ea dezvoltându-se mai târziu în 

timpul anului. Dacă condiţiile nu sunt favorabile, această 

vegetaţie se dezvoltă puţin sau poate fi total absentă 

10.  Specii 

caracteristice 

Chenopodium rubrum, Bidens tripartita, Xanthium sp., 

Polygonum lapathifolium 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

Necunoscută, posibil răspândit foarte larg 

12.  Distribuţia în 

România 

Malul bazinelor acvatice cu acumulări de material organic, în 

jurul izvoarelor ce servesc pentru adăpatul animalelor în timpul 

păşunatului, din Banat, Transilvania, Câmpia Dunării, 

Dobrogea şi Delta Dunării 
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13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

575471,89 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

13, 14 

 

Tabelul nr. 24 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 3270 - Râuri cu 

maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

3270 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21 şi 26 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Habitatul are o distributie punctiformă, fiind prezent pe 

suprafeţe reduse, dispersate pe suprafaţa sitului. 

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Marginal 

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Seminatural 

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

3,6 - 4 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

<0,001% 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

Iul/2013-Nov/2014 
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din teren 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

Tabelul nr. 25 

A. Date generale ale tipului de habitat: 40A0* - Tufări şuri subcontinentale peri-

panonice 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC  

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

40A0* 

3.  Denumire habitat Tufărişuri subcontinentale peri-panonice 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 31.8B131 Peri-Pannonic hawthorn-blackthorn scrub 

- 31.8B121 Peri-Pannonic ground cherry scrub 

- 31.8B122 Peri-Pannonic dwarf almond scrub 

5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R3116 Tufărişuri sud-est carpatice de cununiţă (Spiraea 

chamaedryfolia) 

- R3121 Tufărişuri ponto – panonice de porumbar (Prunus 

spinosa) şi salbă moale (Euonymus europaeus) 

- R3126 Tufărişuri sud-est carpatice de mojdrean (Fraxinus 

ornus) 

- R3121 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus 

spinosa) şi salbă moale (Evonymus europaeus) 

- R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus 

spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) 

- R3131 Tufărişuri ponto-panonice de migdal pitic 

(Amygdalus nana) 

6.  Habitatele Natura 

2000 

- 

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Euonymo – Prunetum spinosae (Hueck 1931) Tx. 1952 em. 

Pass. et Hoffim. 1968, syn.: Pteridio – Crataegetum 
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monogynae Raţiu et Gergely 1979 

- Pruno spinosae – Crataegetum Soó (1927) 1931, syn.: 

Prunetum moldavicae Dihoru (1969) 1970  

- Prunetum tenellae Soó 1946, syn.: Prunetum nanae Borza 

1931, Amygdaletum nanae Soó (1927) 1959 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Tufărişuri scunde caducifoliate. Apar atât pe substraturi 

carbonatice cât şi silicatice, formând o vegetaţie mozaicată 

compusă din pajişti stepice - 6210 şi elemente floristice de 

silvostepă sau specii de plante din pajiştile rupicole panonice - 

6190, adesea de-a lungul lizierelor de pădure 

10.  Specii 

caracteristice 

Amygdalus nana - syn. Prunus tenella, Cerasus fruticosa, C. 

mahaleb, Spiraea media, Rosa spinosissima, R. gallica, R. 

pimpinellifolia, Amelanchier ovalis, Cornus mas, Crataegus 

monogyna, Acer tataricum, Cotoneaster integerrimus, 

C.tomentosus, C. niger, Allium sphaerocephalon, Anemone 

sylvestris, Asparagus officinalis, Buglossoides 

purpurocaerulea, Geranium sanguineum, Peucedanum 

carvifolia, Teucrium chamaedrys, Aster linosyris, Inula 

ensifolia, I. hirta, Melica picta, Nepeta pannonica, 

Peucedanum cervaria, Phlomis tuberosa, Jurinea mollis, Vinca 

herbacea, Verbascum austriacum, Salvia austriaca, Stipa 

dasyphylla, Aconitum anthora, Chrysanthemum corymbosum, 

Vincetoxicum hirundinaria, Waldsteinia geoides, Syringa 

vulgaris, Euonymus verrucosus, Viburnum lantana, Spiraea 

chamaedryfolia, S. crenata, Fraxinus ornus, Paliurus spina-

christi, Jasminum fruticans, Syringa josikaea, Genista radiata, 

Sorbus dacica, S. aria, S. cretica, Paeonia peregrina, Teucrium 

polium, Asplenium ruta-muraria, Ceterach officinarum 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

Afinit ăţi continentale şi submediteraneene din bazinul panonic 

şi regiunile învecinate, inclusiv periferia estică a Alpilor,  

periferia sudică a bazinului panonic, platoul Moraviei, până la 
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dealurile şi văile din nordul Peninsulei Balcanice 

12.  Distribuţia în 

România 

Periferia sudică a Carpaţilor nord-vestici, Depresiunea 

Transilvaniei şi văile şi dealurile adiacente ale Carpaţilor 

Orientali şi Meridionali şi ale munţilor Apuseni 

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

528396,90 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

15 

 

Tabelul nr. 26 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 40A0* - Tufări şuri 

subcontinentale peri-panonice 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

40A0* 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat - hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21 şi 27 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Habitatul 40A0* are o distribuţie dispersată în sit, apărând ca 

şi stadiu succesional după abandonarea pajiştilor şi până la 

refacerea pădurii.  

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Izolat 

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Seminatural 

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

40,4 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

0,007% 
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habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iul/2013-Nov/2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

Tabelul nr. 27 

A. Date generale ale tipului de habitat: 6240* - Paji şti stepice subpanonice 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC  

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

6240* 

3.  Denumire habitat Pajişti stepice subpanonice 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 34.312  Central European steppes grasslands 

 

5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R3414 Pajişti ponto-panonice de Festuca valesiaca 

- R3415 Pajişti ponto-balcanice de Botriochloa ischaemum şi 

Festuca valesiaca 

- R3501 Pajişti balcanice de Chrysopogon gryllus şi 

Danthonia alpina 

6.  Habitatele Natura 

2000 

- 

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1941 

- Pulsatillo-Festucetum rupicolae (Dostál 1933) Soó 1963 

- Botriochloëtum ischaemi (Krist. 1937) Pop 1977 

- Agrostio-Festucetum valesiacae Borisavljevič et al. 1955 

- Thymo pannonici-Chrysopogonetum grylli Doniţă et al. 

1992 

- Danthonio-Chrysopogonetum grylli Boşcaiu (1970) 1972 
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- Campanulo lingulatae-Brometum riparii (Roman 1974) 

Sanda et Popescu 1999 

- Stipetum capillatae (Hueck 1931) Krausch 1961 

- Festuco  upicolae-Caricetum humilis Soó (1930) 1947 

- Festucetum valesiaco-rupicolae Csűrös et Kovács 1962 

- Koelerietum macranthae (Răvăruţ et al. 1976) Popescu et 

Sanda 1988 

- Salvio nutantis-Paeonietum tenuifoliae Mititelu 1990 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Pajişti de stepă, dominate de graminee cespitoase, camefite şi 

alte plante perene, ale alianţei Festucion valesiacae şi altor 

cenotaxoni afini. Aceste comunităţi xeroterme sunt dezvoltate 

pe pante sudice, cu soluri având profil A-C, pe substrat stâncos 

şi straturi sedimentare argilo-nisipoase îmbogăţite cu pietriş. 

Aceste pajişti au origine parţial naturală, parţial antropogenică 

10.  Specii 

caracteristice 

Festuca valesiaca, Allium flavum, Gagea pusilla, Hesperis 

tristis, Iris pumila, Ranunculus illyricus, Teucrium 

chamaedrys, Medicago minima, Helianthemum canum, Poa 

badensis, Scorzonera austriaca, Potentilla arenaria, Seseli 

hippomarathrum, Alyssum alyssoides, Artemisia austriaca, 

Chrysopogon gryllus, Astragalus austriacus, A. excapus, A. 

onobrychis, Oxytropis pilosa, Daphne cneorum, Iris humilis 

subsp. arenaria, Carex humilis, Festuca rupicola, Stipa 

capillata, S. joannis, Botriochloa ischaemum 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

Europa Centrală şi de Est 

12.  Distribuţia în 

România 

În zonele de câmpie şi de deal din Transilvania, Banat, Oltenia, 

Muntenia, Dobrogea, Moldova. În Moldova şi Dobrogea sunt 

cele mai reprezentative fitocenoze şi cu suprafeţele cele mai 

mari 

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

42792,77 
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naţional - ha 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

16, 17 

 

Tabelul nr. 28 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 6240* - Pajişti 

stepice subpanonice 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

6240* 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21 şi 28 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Pajiştile aparţinând acestui habitat sunt mai frecvente în partea 

sudică şi sud-vestică a sitului, fiind prezente în număr mai 

redus şi în zona nord-estică. Aceste pajişti uscate sunt de regulă 

situate pe versanţi înclinaţi sau aproape de culmea dealurilor, 

pe expoziţii însorite.  

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Izolat 

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Seminatural 

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

314,3 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

0,73% 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

Iul/2013-Nov/2014 
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din teren 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

Tabelul nr. 29 

A. Date generale ale tipului de habitat: 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte 

higrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC  

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

6430 

3.  Denumire habitat Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie 

până în etajele montan şi alpin 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 37.8221 Carpathian fescue tall grass communities 

- 37.81432 East Carpathian monkshood communities 

- 37.8141 Carpathian Adenostyles communities 

- 37.814 Carpathian tall herb communities 

- 37.88 Alpine dock communities 

- 37.81442 Carpathian glabrous butterbur communities 

- 37.8144 Carpathian butterbur communities 

- 37.81441 Carpathian white butterbur communities 

- 37.716 Continental mixed riverine screens 

5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R3613 Pajişti sud-est carpatice de Carduus kerneri, Festuca 

carpatica şi Trisetum fuscum 

- R3701 Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte 

cu Aconitum tauricum 

- R3702 Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte 

cu Adenostyles alliariae şi Doronicum austriacum 

- R3703 Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte 

cu Cirsium waldsteinii şi Heracleum sphondylium ssp. 

transilvanicum 
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- R3704 Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte 

cu Senecio subalpinus şi ştevia stânelor (Rumex alpinus)  

- R3705 Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte 

cu Rumex obtusifolia şi Urtica dioica 

- R3706 Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte 

cu Petasites kablikianus 

- R3707 Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte 

cu Telekia speciosa şi Petasites hybridus 

- R3708 Comunităţi daco-getice cu Angelica sylvestris, 

Crepis paludosa şi Scirpus sylvaticus 

- R3714 Comunităţi daco-getice cu Filipendula ulmaria, 

Geranium palustre şi Chaerophyllum hirsutum 

6.  Habitatele Natura 

2000 

- 

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Aconitetum taurici Borza 1934 ex Coldea 1990 

- Adenostylo-Doronicetum austriaci Horvat 1956 - syn.: 

Adenostyletum alliariae banaticum Borza 1946 

- Cirsio waldsteinii-Heracleetum transsilvanici Pawł. ex 

Walas 1949 - syn.: Cardueto-Heracleetum palmati Beldie 

1967, Heracleetum palmati auct. rom. 

- Petasitetum kablikiani Szafer et al. 1926 - syn.: Petasitetum 

glabrati Morariu 1943 

- Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resmeriţă et 

Raţiu 1974 - syn.: Petasitetum hybridi auct. rom. 

- Aegopodio-Petasitetum hybridi auct. rom. 

- Telekio-Petasitetum albae Beldie 1967 

- Petasitetum albae Dihoru 1975 

- Petasiteto-Telekietum speciosae Morariu 1967 

- Telekio-Filipenduletum Coldea 1996 

- Telekio speciosae-Aruncetum dioici Oroian 1998 

- Angelico-Cirsietum oleracei Tüxen 1937 

- Scirpetum sylvatici Ralski 1931 em. Schwich 1944 

- Filipendulo-Geranietum palustris Koch 1926 
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- Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum Niemann et al. 1973 

- Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Bal.-Tul. 1978 

- Chaerophylletum aromatici Neuhäuslova-Novotna et al. 

1969 

- Arunco-Petasitetum albi Br.-Bl. et Sutter 1977 

- Convolvulo-Eupatorietum cannabini Görs 1974 

- Convolvulo-Epilobietum hirsuti Hilbig et al. 1972 

- Aegopodio-Anthriscetum nitidae Kopecký 1974 

- Angelico sylvetris-Cirsietum cani Burescu 1998 

- Cicerbitetum alpinae Bolleter 1921 - syn. Adenostylo-

Cicerbitetum Braun-Blanquet 1959 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Comunităţi higrofile şi nitrofile de ierburi înalte, de-a lungul 

cursurilor de apă şi lizierelor forestiere, aparţinând ordinelor 

Glechometalia hederaceae şi Convolvuletalia sepium - 

Senecion fluviatilis, Aegopodion podagrariae, Convolvulion 

sepium, Filipendulion. Comunităţi de ierburi perene înalte 

higrofile din etajul montan până în cel alpin, aparţinând clasei 

Betulo-Adenostyletea 

10.  Specii caracteristice Glechoma hederacea, Epilobium hirsutum, Senecio fluviatilis, 

Filipendula ulmaria, Angelica archangelica, Petasites 

hybridus, Cirsium oleraceum, Chaerophyllum hirsutum, 

Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Silene dioica, Lamium album, Lysimachia 

punctata, Lythrum salicaria, Crepis paludosa, Aconitum 

lycoctonum - A. vulparia, A. napellus, Geranium sylvaticum, 

Trollius europaeus, Adenostyles alliariae, Cicerbita alpina, 

Digitalis grandiflora, Calamagrostis arundinacea, Cirsium 

helenioides 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

Probabil larg răspândit în Europa 

12.  Distribuţia în Fragmentat în toate regiunile ţării, dependent de regimul hidric 
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România 

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

1293149,48 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

18-21 

 

Tabelul nr. 30 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 6430 - Comunităţi 

de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

6430 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat - hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21 şi 29 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Comunităţile aparţinând habitatului 6430 au în sit o distribuţie 

dispersată, apărând doar în câteva puncte, pe suprafeţe 

restrânse.  

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Marginal 

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Seminatural 

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

5-9 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

<0,001% 

9.  Perioada de Iul/2013-Nov/2014 
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colectare a datelor 

din teren 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

Tabelul nr. 31 

A. Date generale ale tipului de habitat: 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC  

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

6510 

3.  Denumire habitat Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 38.233 Carpathian submontane hay meadows 

 

5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R3802 Pajişti daco-getice de Arrhenatherum elatius 

6.  Habitatele Natura 

2000 

- 

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherrer 1925. 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Fâneţe bogate în specii, pe soluri slab până la moderat 

fertilizate, din zona de câmpie până în etajul submontan, 

aparţinând alianţelor Arrhenatherion şi Brachypodio-

Centaureion nemoralis. Aceste pajişti exploatate extensiv sunt 

bogate în plante cu flori şi nu sunt cosite înainte ca gramineele 

să înflorească şi după aceea, numai o dată sau de două ori pe an 

10.  Specii caracteristice Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens subsp. flavescens, 
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Pimpinella major, Centaurea jacea, Crepis biennis, Knautia 

arvensis, Tragopogon pratensis, Daucus carota, 

Leucanthemum vulgare, Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis, Campanula patula, Leontodon hispidus, L. 

nudicaulis, Linum bienne, Malva moschata 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

Probabil larg răspândit în Europa 

12.  Distribuţia în 

România 

Etajele colinar şi montan inferior din toată ţara 

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

350210,78 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

22 

 

Tabelul nr. 32 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 6510 - Pajişti de 

altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

6510 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21 şi 30 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Habitatul 9170 are o distribuţie fragmentară în sit. Cele mai 

mari suprafeţe ocupate de acest habitat sunt situate în partea 

nord-estică a sitului, în zone de altitudine mai redusă.  

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Izolat 

6.  Statutul de prezenţă Seminatural 
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- management  

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

53 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

0,015% 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iul/2013-Nov/2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

Tabelul nr. 33 

A. Date generale ale tipului de habitat: 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turb ării 

mişcătoare 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC  

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

7140 

3.  Denumire habitat Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării mişcătoare 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 54.552 Carpathian string sedge swards 

5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R5403 Turbării sud-est carpatice, mezo-oligotrofe cu Carex 

rostrata şi Sphagnum recurvum 

- R5404 Mlaştini sud-est carpatice, mezo-oligotrofe cu Carex 

chordorrhiza şi Swertia punctata 

- R5407 Mlaştini sud-est carpatice, mezotrofe cu Carex 

lasiocarpa 

- R5408 Mlaştini sud-est carpatice, oligotrofe cu Carex 

limosa 
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- R5412 Mlaştini sud-est carpatice, mezotrofe cu Carex 

diandra 

6.  Habitatele Natura 

2000 

- 

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Sphagno-Caricetum rostratae Steffen 1931;  

- Swertio perennis-Caricetum chordorrhizae Coldea (1986) 

1990; Caricetum lasiocarpae Osvald 1923 em. Dierssen 

1982;  

- Caricetum limosae Br.-Bl. 1921 - syn.: Carici limosae- 

- Sphagnetum Resmeriţă 1973;  

- Caricetum diandrae Jon. 1932 em. Oberd. 1957 - syn.: 

Carici-Menyanthetum caricetosum diandrae Raţiu 1972; 

Calletum palustris Osvald 1923 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Comunităţi vegetale care formează turbă, dezvoltate la 

suprafaţa apelor oligotrofice până la mezotrofice, cu 

caracteristici intermediare între tipurile soligene şi ombrogene. 

Acestea prezintă o gamă largă de comunităţi de plante. În 

turbării mari, cele mai remarcabile comunităţi sunt tapetele 

natante sau pajiştile şi mlaştinile mişcătoare - nefixate de 

substrat - formate din rogozuri de talie medie sau mică asociate 

cu Sphagnum spp. sau muşchi bruni. În general, acestea sunt 

însoţite de comunităţi acvatice şi amfibii. În regiunea boreală 

acest tip de habitat include mlaştini minerotrofice, care nu fac 

parte dintr-un complex mlăştinos mai mare, mlaştini deschise şi 

mici mlaştini din zona de tranziţie dintre apă - lacuri, iazuri - şi 

solul mineral. Aceste mlaştini şi turbării aparţin ordinului 

Scheuchzerietalia palustris - vegetaţie natantă oligotrofă, 

printre altele - şi ordinului Caricetalia fuscae - comunităţi de 

turbării mişcătoare. Sunt incluse şi zonele ecotonale 

oligotrofice apă - uscat cu Carex rostrata. 

10.  Specii caracteristice Eriophorum gracile, Carex chordorrhiza, C. lasiocarpa, C. 
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diandra, C. rostrata, C. limosa, Scheuchzeria palustris, 

Hammarbya paludosa, Liparis loeselii, Rhynchospora alba, 

Menyanthes trifoliata, Epilobium palustre, Pedicularis 

palustris, Sphagnum spp. - S. papillosum, S. angustifolium, S. 

subsecundum, S. fimbriatum, S. riparium, S. cuspidatum - 

Calliergon giganteum, Drepanocladus revolvens, Scorpidium 

scorpioides, Campylium stellatum, Aneura pinguis 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

Extins, dar adesea fragmentat 

12.  Distribuţia în 

România 

În regiunea montană şi etajul subalpin din  

- Carpaţii Orientali: Depresiunea Dornelor, Munţii 

Baraoltului, Munţii Harghitei - Voşlobeni, Mlaştina Joseni, 

Remetea, Mlaştina Racu, Bilbor, Ozunca, Sâncrăieni, 

Vlaschinez, Mohoş, Bodoc; Munţii Călimani, Defileul 

Mureşului, Lacul Negru - jud. Vrancea, Munţii Rodnei - 

Piciorul Galaţiului, Şaua Galaţiul-Gărgălău, Vf. Rebra, 

Rotunda-Preluc, Ştiol; Munţii Bistriţei, Munţii Rarău, 

Munţii Gurghiu, Depresiunea Giurgeului, Defileul 

Mureşului, Munţii Gutâi, Munţii Maramureşului;  

- Carpaţii Occidentali: Munţii Bihor - Stâna de Vale, Valea 

Ieduţului, Izbuc; Depresiunea Trascăului, Izvoarele, Munţii 

Gilău, Valea Iadului; 

- Carpaţii Meridionali: Munţii Bucegi, Dumbrăviţa, Munţii 

Retezat, Munţii Ţarcu, Munţii Godeanu. 

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

278506,74 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

23-25 

 

Tabelul nr. 34 
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B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 7140 - Mlaştini 

turboase de tranziţie şi turb ării mi şcătoare 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

7140 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat - hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21, 31, 

43, 45 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Habitatul 7140 este prezent într-un singur punct în sit, în cadrul 

Rezervaţiei Naturale “Mlaştina de la Iaz”, în comuna Plopiş.  

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Marginal 

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Natural 

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

0,089 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

<0,0001% 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iul/2013-Nov/2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/07/2012-

07-27_legislatie_planmanagementmlastinadelaiaz.pdf 

 

Tabelul nr. 35 
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A. Date generale ale tipului de habitat: 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie 

chasmofitică pe roci silicioase 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC  

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

8220 

3.  Denumire habitat Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 62.252 Carpatho-Balkano-Rhodopide campion siliceous 

cliffs 

5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R6201 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci silicioase cu 

Silene dinarica 

- R6203 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci silicioase cu 

Silene lerchenfeldiana şi Senecio glaberrimus 

- R6205 Comunităţi daco-balcanice pe stânci silicioase cu 

Silene lerchenfeldiana şi Potentilla haynaldiana 

- R6210 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci silicioase cu 

Asplenium trichomanes ssp. trichomanes şi Poa nemoralis 

- R6211 Comunităţi daco-balcanice pe stânci silicioase cu 

Polypodium vulgare, Ctenidium molluscum şi Hypnum 

cupressiforme 

- R6215 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci silicioase cu 

Asplenium septentrionale şi Woodsia ilvensis 

- R6219 Comunităţi dacice din fisuri de stânci silicioase cu 

Asplenium adiantum-nigrum, Asplenium septentrionale şi 

Silene nutans ssp. Dubia 

- R6220 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci silicioase cu 

Jovibarba heuffelii şi Veronica bachofenii 

- R6221 Comunităţi dacice din fisuri de stânci silicioase cu 

Polypodium vulgare, Ctenidium molluscum şi Hypnum 

cupressiforme 

6.  Habitatele Natura 

2000 

- 
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7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Silenetum dinaricae Schneider-Binder et Voik 1976 

- Senecio glaberrimi-Silenetum lerchenfeldianae Boşcaiu et 

al. 1977 

- Sileno lerchenfeldianae-Potentilletum haynaldianae (Horvat 

et al. 1937) Simon 1958 

- Asplenio trichomanis-Poëtum nemoralis Boşcaiu 1971 

- Hypno-Polypodietum Jurko et Peciar 1963 

- Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis Tüxen 1937 - 

inclusiv subas. dianthetosum henteri (Schneider-Binder 

1972)  Drăgulescu 1988 

- Asplenietum septentrionalis-adianti-nigri Oberd. 1938 

- Asplenietum septentrionalis Schwick 1944 

- Sempervivetum heuffelii Schneider-Binder 1969 

- Diantho henteri-Silenetum lerchenfeldianae Stancu  2000 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Vegetaţia fisurilor din stâncile silicatice continentale. 

Comunităţi saxicole din zona de câmpie până în etajul colinar, 

dezvoltate în condiţiile climatului Europei centrale - Asplenion 

septentrionalis. Vegetaţie eleno-carpato-balcanică de stânci 

silicatice - Silenion lerchenfeldianae. Acest tip de habitat se 

regăseşte în strânsă asociere cu grohotişuri silicatice - 8110 şi 

pajişti pioniere - 8230 

10.  Specii caracteristice Asplenium septentrionale, A. adiantum-nigrum, A. onopteris, 

Asplenium cuneifolium, A. adulterinum. Silene lerchenfeldiana, 

S. dinarica, Senecio glaberrimus, Jovibarba heuffelii, Veronica 

bachofenii, Potentilla haynaldiana, Saxifraga pedemontana 

subsp. cymosa, Rhodiola rosea - Sedum rosea, Dianthus 

henteri,Symphyandra wanneri 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

Europa Centrală 

12.  Distribuţia în 

România 

Foarte larg răspândit în toţi Carpaţii Româneşti şi în regiunile 

periferice 
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13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

1224963,57 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

26 

 

Tabelul nr. 36 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 8220 - Versanţi 

stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

8220 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat - hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21 şi 32 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Habitatul 8220 este prezent punctiform în sit, ocupând 

suprafeţe foarte reduse  

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Marginal 

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Natural 

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

5,05 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

<0,001% 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

Iul/2013-Nov/2014 
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din teren 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

Tabelul nr. 37 

A. Date generale ale tipului de habitat: 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie 

chasmofitică pe roci calcaroase 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC  

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

8210 

3.  Denumire habitat Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 36.439 Carpathian calciphile stepped grasslands 

- 62.153 Carpathian calcareous cliff heliophile communities 

5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R6202 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu 

Artemisia eriantha şi Gypsophila petraea 

- R6204 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu 

Saxifraga moschata şi Draba kotschyi 

- R6206 Comunităţi sud-est carpatice ale fisurilor pereţilor 

stâncoşi, calcaroşi, cu Cystopteris fragilis, Campanula 

carpatica, Saxifraga cuneifolia şi Valeriana sambucifolia 

- R6207 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu 

Thymus pulcherrimus şi Poa rehmanii 

- R6208 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu 

Achillea oxyloba  ssp.  schurii şi Campanula cochleariifolia 

- R6209 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu 

Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens şi Poa nemoralis 

- R6212 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu 

Saxifraga mutata ssp. demissa şi Gypsophila petraea 

- R6213 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci cu Saxifraga 

luteo-viridis şi Silene zawadzkii 
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- R6214 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu 

Saxifraga marginata ssp. rocheliana şi Gypsophila petraea 

- R6216 Comunităţi daco-balcanice pe stânci calcaroase cu 

Ceterach officinarum şi Draba lasiocarpa 

- R6217 Comunităţi daco-balcanice pe stânci calcaroase cu 

Silene saxifraga ssp. petraea, Asplenium ruta-muraria şi 

Asplenium trichomanes ssp. Quadrivalens 

- R6218 Comunităţi sud-est carpatice din fisuri de stânci 

calcaroase cu Asplenium trichomanes şi Asplenium ruta-

muraria 

- R6222 Comunităţi daco-balcanice pe stânci calcaroase cu 

Campanula crassipes 

- R6223 Comunităţi sarmatice xerofile de stânci calcaroase cu 

Asplenium ruta-muraria şi Schivereckia podolica 

6.  Habitatele Natura 

2000 

- 

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Artemisio petrosae-Gypsophiletum petraeae Puşcaru et al. 

1956 

- Saxifrago moschatae-Drabetum kotschyi Puşcaru et al. 1956 

- Asplenio-Cystopteridetum fragilis Oberd. (1936) 1949 

- Thymo pulcherrimi-Poëtum rehmanii Coldea (1986) 1990  

- Achilleo schurii-Campanuletum cochleariifoliae Fink 1977 

- Saxifrago demissae-Gypsophiletum petraeae Boşcaiu et 

Täuber 1977 

- Saxifrago luteo-viridis-Silenetum zawadzkii Pawł. et Walas 

1949 

- Sileno zawadzkii-Caricetum rupestris Täuber 1987 

- Saxifrago rochelianae- Gypsophiletum petraeae Boşcaiu et 

al. 1977 

- Asplenio quadrivalenti-Poëtum nemoralis Soó ex Gergely et 

al. 1966 

- Ctenidio-Polypodietum Jurko et Peciar 1963 

- Asplenio-Ceterachetum Vives 1964 
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- Drabo lasiocarpae-Ceterachetum (Schneider-Binder 1969) 

Peia 1978 

- Asplenio-Silenetum petraeae Boşcaiu 1971 

- Asplenietum trichomanis-rutae-murariae Kuhn 1937, Tüxen 

1937 - syn.: Tortulo-Asplenietum Tüxen 1937 

- Campanuletum crassipedis Borza ex Schneider-Binder et al. 

1970 

- Asplenio-Schivereckietum podolicae Mititelu et al. 1971 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Vegetaţia fisurilor din stâncile de calcar. 

10.  Specii caracteristice Cystopteris fragilis, Asplenium trichomanes, Asplenium viride, 

Campanula carpatica, Saxifraga cuneifolia, Valeriana 

sambucifolia; Ceterach officinarum, Asplenium ruta-muraria, 

Draba aizoides, Kernera saxatilis, Biscutella laevigata; Draba 

kotschyi, Artemisia eriantha, Gypsophila petraea, Saxifraga 

moschata, S. marginata subsp. rocheliana, S. mutata subsp. 

demissa, Thymus pulcherrimus, Achillea schurii, Campanula 

cochleariifolia, Gypsophila petraea 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

In regiunea mediteraneană şi în cea eurosiberiană din zona de 

câmpie până în etajul alpin 

12.  Distribuţia în 

România 

Răspândit în toţi Carpaţii 

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

881257,93 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

27-30 

 

Tabelul nr. 38 
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B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 8210 - Versanţi 

stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

8210 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21 şi 33 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Habitatul 8220 este prezent punctiform în sit, ocupând 

suprafeţe foarte reduse 

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Marginal 

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Natural 

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

0,4 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

<0,001% 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iul/2013-Nov/2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

Tabelul nr. 39 

A. Date generale ale tipului de habitat: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului EC  
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de habitat 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

9130 

3.  Denumire habitat Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 41.131 Medio-European collinar neutrophile beech forests 

5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R4118 Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) şi carpen 

(Carpinus betulus) cu Dentaria bulbifera 

- R4119 Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) şi carpen 

(Carpinus betulus) cu Carex pilosa 

- R4120 Păduri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica) şi tei 

argintiu (Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis 

6.  Habitatele Natura 

2000 

- 

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Carpino-Fagetum Paucă 1941 

- Galio schultesii-Fagetum (Burduja et al. 1973) Chifu et 

Ştefan 1994 

- Lathyro veneti-Fagetum (Dobrescu et Kovács 1973) Chifu 

1995 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 4211 Făget de deal cu floră de mull 

- 4212 Făget de deal pe soluri scheletice cu floră de mull 

- 4311 Făgeto carpinet cu floră de mull 

- 4221 Făget cu Carex pilosa 

- 4321 Făgeto carpinet cu Carex pilosa 

- 4331 Făget amestecat din regiunea de dealuri 

- 2321 Făget montan amestecat 

- 0421 Frăsinet amestecat 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Pădurile de Fagus sylvatica şi, în munţii mai înalţi, de Fagus 

sylvatica-Abies alba sau de Fagus sylvatica-Abies alba-Picea 

abies dezvoltate pe soluri neutre sau slab acide, cu humus de 

calitate - mull - din domeniile medio-europene şi atlantice ale 

Europei occidentale şi ale Europei centrale şi central-nordice, 

caracterizate printr-o reprezentare masivă a speciilor aparţinând 
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grupurilor ecologice ale lui Anemone nemorosa, Lamiastrum 

galeobdolon, Galium odoratum şi Melica uniflora şi, la munte, 

diferitelor specii de Dentaria, formând un strat ierbos mai bogat 

în specii şi mai abundent decât în pădurile de la 9110 şi 9120 

10.  Specii 

caracteristice 

Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Anemone nemorosa, 

Lamiastrum galeobdolon, Galium odoratum, G. schultesii, 

Melica uniflora, Dentaria spp. 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

Domeniile medio-europene şi atlantice ale Europei occidentale 

şi ale Europei centrale şi central-nordice  

12.  Distribuţia în 

România 

Răspândit în toţi Carpaţii 

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

1202293.83 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

31-41 

 

Tabelul nr. 40 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 9130 - Păduri de 

fag de tip Asperulo-Fagetum 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

9130 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat - hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21 şi 34 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Habitatul 9130 este larg răspândit în sit, ocupând suprafeţe 

extinse în partea centrală şi în cea nord-estică a sitului.  

5.  Statutul de prezenţă Larg răspândit 
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- spaţial  

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Natural 

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

12659,4 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

1,05% 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iul/2013-Nov/2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

Tabelul nr. 41 

A. Date generale ale tipului de habitat: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC  

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

9110 

3.  Denumire habitat Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 42.1323. Dacian acidophile beech-fir forest 

- 41.1D54 South Carpathian Festuca drymeia beech forest 

- 41.1D14 Dacian bilberry – beech forest 

5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R4102 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag 

(Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Hieracium 

rotundatum 

- R4105 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi 

brad (Abies alba) cu Festuca drymeia 

- R4106 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi 
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brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum 

- R4107 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi 

brad (Abies alba) cu Vaccinium myrtillus 

- R4110 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu 

Festuca drymeia 

6.  Habitatele Natura 

2000 

- 

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Hieracio rotundati–Fagetum (Soó 1962) Täuber 1987 

- Hieracio rotundati–Fagetum (Vida 1963) Täuber 1987, syn. 

Deschampsio flexuosae – Fagetum Soó 1962 

- Festuco drymeiae –Fagetum Morariu et al. 1968 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 2121 Brădet cu Festuca drymeia; 1213 Molideto- brădet cu 

Oxalis acetosella 

- 1231 Molideto - brădet cu Luzula luzuloides 

- 1341 Amestec de răşinoase şi fag pe soluri schelete facies 

Luzula – Calamagrostis 

- 2231 Brădeto- făget cu Festuca silvatica 

- 2251 Brădeto-făget cu Vaccinium myrtillus şi muşchi 

- 4141 Făget cu Festuca silvatica 

- 4161 Făget montan cu Vaccinium myrtillus 

- 4242 Făget de deal cu Vaccinium myrtillus 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Păduri de Fagus sylvatica şi, în munţii mai înalţi, de Fagus 

sylvatica-Abies alba sau de Fagus sylvatica-Abies alba-Picea 

abies, dezvoltate pe soluri acide din domeniul medio-european 

al Europei centrale şi central-nordice, cu Luzula luzuloides, 

Polytrichum formosum şi adesea, Deschampsia flexuosa, 

Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium 

aquilinum. Subtipuri: 41.111 Păduri medio-europene colinare 

de fag cu Luzula. Pădurile acidofile de Fagus sylvatica din 

lanţurile hercinice puţin înalte şi Lorena, din etajul colinar al 

lanţurilor hercinice înalte, din Jura, de la marginea Alpilor, din 

dealurile sub-panonice occidentale şi intra-panonice, însoţite în 

mică măsură sau deloc de conifere apărute spontan, şi în 
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general cu un amestec de Quercus petraea, sau în anumite 

cazuri, Quercus robur, în coronament. 41.112 Păduri medio-

europene montane de fag cu Luzula. Pădurile acidofile de 

Fagus sylvatica, Fagus sylvatica şi Abies alba sau Fagus 

sylvatica, Abies alba şi Picea abies din etajele montan şi 

montan superior ale lanţurilor hercinice înalte, de la Vosgi şi 

Pădurea Neagră la patrulaterul boemian, Jura, Alpi, Carpaţi şi 

platoul bavarez 

10.  Specii 

caracteristice 

Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Luzula luzuloides, 

Polytrichum formosum şi adesea Deschampsia flexuosa, 

Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium 

aquilinum 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

Lanţurile hercinice puţin înalte şi Lorena, etajul colinar al 

lanţurilor hercinice înalte, din Jura, de la marginea Alpilor, din 

dealurile sub-panonice occidentale şi intra-panonice; etajele 

montan şi montan superior ale lanţurilor hercinice înalte, de la 

Vosgi şi Pădurea Neagră la patrulaterul boemian, Jura, Alpi, 

Carpaţi şi platoul bavarez 

12.  Distribuţia în 

România 

În toţi Carpaţii româneşti, în regiunea de munte şi în parte, pe 

dealurile înalte, în etajul nemoral, în special în munţii formaţi 

din roci acide - Carpaţii Meridionali, Carpaţii Orientali Nordici, 

Carpaţii Occidentali 

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

1174072,41 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

42-58 

 

Tabelul nr. 42 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 9110 - Păduri de 

fag de tip Luzulo-Fagetum 
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Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

9110 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21, 35, 

43,  46 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Habitatul 9110 este larg răspândit în sit, ocupând suprafeţe 

extinse în partea sud-estică şi cea centrală a sitului, îndeosebi în 

zonele de altitudine ridicată.  

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Larg răspîndit 

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Natural 

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

9811,9 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

0,8% 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iul/2013-Nov/2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

Tabelul nr. 43 

A. Date generale ale tipului de habitat: 9150 - Păduri medioeuropene de fag din 

Cephalanthero-Fagion 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC  
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2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

9150 

3.  Denumire habitat Păduri medioeuropene de fag din Cephalanthero-Fagion 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 41.1D41 Dacian Epipactis beech forest 

 

5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R4111 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi 

brad (Abies alba) cu Cephalanthera damassonium 

6.  Habitatele Natura 

2000 

-  

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Epipactidi-Fagetum Resmeriţă 1972 

- Carpino-Fagetum Paucă 1941 cephalantherietosum Coldea 

1975 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 4213 Făget de deal pe soluri superficiale cu substrat calcaros 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Păduri xero-termofile de Fagus sylvatica dezvoltate pe soluri 

calcaroase, adesea superficiale, de obicei pe versanţi abrupţi 

10.  Specii 

caracteristice 

Fagus sylvatica, Carex alba, C. flacca, C. montana, C. digitata, 

Sesleria albicans, Brachypodium pinnatum, Cephalanthera 

spp., Neottia nidus-avis, Epipactis leptochila, E. microphylla 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

Domeniile medio-european şi atlantic ale Europei occidentale şi 

Europei centrale şi central-nordice. 

12.  Distribuţia în 

România 

In toţi Carpaţii româneşti, în etajul nemoral, în regiunea 

montană şi de dealuri înalte, pe roci calcaroase - Bucegi, Piatra 

Craiului, Vulcan, Cernei, Retezat, Godeanu, Locvei, Codru 

Muma, Pădurea Craiului. 

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

1071150,62 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

59, 60 
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Tabelul nr. 44 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 9150 - Păduri 

medioeuropene de fag din Cephalanthero-Fagion 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

9150 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21 şi 36 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Habitatul 9150 prezintă o distribuţie dispersată în sit, ocupând 

suprafeţe reduse în zone cu substrat calcaros, îndeosebi în 

partea estică a sitului.   

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Izolat 

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Natural 

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

237,8 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

0,02% 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iul/2013-Nov/2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

Tabelul nr. 45 

A. Date generale ale tipului de habitat: 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
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Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC  

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

91E0* 

3.  Denumire habitat Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 44.214 Eastern Carpathian grey alder galleries 

- 44.323 Pre-Carpathian stream ash – alder woods 

- 44.6612 Western Pontic white – black poplar galleries 

5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R4401 Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) 

cu Telekia speciosa 

- R4402 Păduri dacice – getice de lunci colinare de anin 

negru (Alnus glutinosa) cu Stellaria nemorum 

- R4405 Păduri daco-getice de plop negru (Populus nigra) 

cu Rubus caesius 

- R4407 Păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu 

Rubus caesius 

- R4408 Păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu 

Lycopus exaltatus 

6.  Habitatele Natura 

2000 

- 

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Telekio speciosae-Alnetum incanae Coldea (1986) 1991 

- Stellario nemori-Alnetum glutinosae (Kästner 1938) Lohm. 

1957 

- Salicetum albae-fragilis Issler 1926 em Soó 1957 

- Carici brizoidis-Alnetum glutinosae Horvat 1938 em. Oberd. 

1953 

- Carici remotae-Fraxinetum Koch ex Faber 1936 

- Pruno padi-Fraxinetum Oberdorfer 1953 

- Salicetum albae-fragilis Issler 1926 em Soó 1957 

- Salicetum fragilis Passarge 1957 

- Salicetum albae Issler 1924 
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8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 9811 Aniniş cu Oxalis acetosella 

- 1171 Molidiş cu anin alb 

- 9821 Anin alb pe aluviuni nisipoase şi prundişuri 

- 9722 Anin negru pur de productivitate superioară din 

regiunea de dealuri 

- 9712 Aniniş pe soluri gleizate de productivitate mijlocie 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Păduri de luncă de Fraxinus excelsior şi Alnus glutinosa ale 

cursurilor de apă din zona de câmpie şi etajul colinar al Europei 

temperate şi boreale - 44.3: Alno-Padion; păduri de luncă de 

Alnus incana ale râurilor montane şi submontane din Alpi şi 

Apeninii de nord - 44.2: Alnion incanae; galerii arborescente 

formate din exemplare înalte de Salix alba, S. fragilis şi 

Populus nigra de-a lungul râurilor medio-europene, în etajul 

submontan, colinar şi zona de câmpie - 44.13: Salicion albae. 

Toate tipurile apar pe soluri grele - în general bogate în 

depozite aluviale - inundate periodic de creşterea nivelului 

râului - sau pârâului - cel puţin o dată pe an, însă altfel bine 

drenate şi aerate în perioada în care debitul apei este scăzut. 

Stratul ierbos include întotdeauna numeroase specii de talie 

mare - Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Cardamine 

spp., Rumex sanguineus, Carex spp., Cirsium oleraceum - şi 

poate conţine diverse geofite vernale, precum Ranunculus 

ficaria, Anemone nemorosa, A.ranunculoides, Corydalis solida. 

Subtipuri: 44.31 – Carici remotae-Fraxinetum păduri de frasin 

şi anin ale izvoarelor şi râurilor aferente 44.32 - Stellario-

Alnetum glutinosae păduri de frasin şi anin ale râurilor cu 

curgere rapidă 44.33 - Pruno-Fraxinetum, Ulmo-Fraxinetum 

păduri de frasin şi anin ale râurilor cu curgere lentă 44.21 - 

Calamagrosti variae-Alnetum incanae Moor 1958 galerii 

montane de anin alb 44.22 - Equiseto hyemalis-Alnetum 

incanae Moor 1958 galerii submontane de anin alb 44.13 

Salicion albae păduri-galerii de salcie albă 

10.  Specii Stratul arborescent -Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus 
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caracteristice excelsior; Populus nigra, Salix alba, S. fragilis; Ulmus glabra; 

stratul ierbos – Angelica sylvestris, Cardamine amara, C. 

pratensis, Carex acutiformis, C. pendula, C. remota, C. 

strigosa, C. sylvatica, Cirsium oleraceum, Equisetum telmateia, 

Equisetum spp., Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, 

Geum rivale, Lycopus europaeus, Lysimachia nemorum, Rumex 

sanguineus, Stellaria nemorum 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

Cursuri de apă din zona de câmpie şi etajul colinar al Europei 

temperate şi boreale, râuri montane şi submontane din Alpi şi 

Apeninii de nord, râuri medio-europene, în etajul submontan, 

colinar şi zona de câmpie 

12.  Distribuţia în 

România 

In toată ţara, în luncile pâraielor de munte şi dealuri înalte; 

adesea sub formă de fâşii înguste, mai rar în partea de vest a 

ţării 

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

1084894,50 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

61-67 

 

Tabelul nr. 46 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 91E0* - Păduri 

aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

91E0* 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21, 37, 

43, 47 
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4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Habitatul 91E0* apare dispersat în sit, fiind prezent pe unele 

cursuri de apă, în zone cu albie mai largă şi viteză de curgere 

scăzută.  

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Izolat 

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Natural 

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

151 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

0,01% 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iul/2013-Nov/2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

Tabelul nr. 47 

A. Date generale ale tipului de habitat: 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri carbonatice, 

turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae) 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC  

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

6410 

3.  Denumire habitat Pajişti cu Molinia pe soluri carbonatice, turboase sau luto-

argiloase (Molinion caeruleae) 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 37.312 Acid purple moorgrass meadows 

5.  Habitatele din - R3710 Pajişti dacice de Molinia caerulea 
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România - HdR - R3711 Pajişti dacice de Nardus stricta şi Molinia caerulea 

6.  Habitatele Natura 

2000 

- - 

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Junco-Molinietum Preising 1951 ex Klapp 1954  

- Peucedano rocheliani – Molinietum coeruleae Boşcaiu 

1965 

- Molinio – Salicetum rosmarinifoliae Magyar ex Soó 1933 

- Nardo-Molinietum Gergely 1958. 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Pajişti cu Molinia din zona de câmpie până în etajul montan, pe 

soluri mai mult sau mai puţin umede şi sărace în nutrienţi - 

azot, fosfor. Acestea s-au format în urma unei exploatări 

extensive, ce implică uneori un cosit întârziat spre sfârşitul 

anului, sau corespund unui stadiu de deteriorare a mlaştinilor de 

turbă drenate. Subtipuri: 37.311 - pe soluri neutro-alcaline până 

la carbonatice, cu o pânză freatică fluctuantă, relativ bogate în 

specii - Eu-molinion. Solul este uneori turbos şi devine uscat, 

vara. 37.312 - pe solurile mai acide cu Junco-Molinion - 

Juncion acutiflori - cu excepţia pajiştilor sărace în specii sau de 

pe soluri turboase degradate. 

10.  Specii 

caracteristice 

Molinia coerulea, Dianthus superbus, Selinum carvifolia, 

Cirsium tuberosum, Colchicum autumnale, Inula salicina, 

Silaum silaus, Sanguisorba officinalis, Serratula tinctoria, 

Tetragonolobus maritimus, Viola persicifolia, V. palustris, 

Galium uliginosum, Crepis paludosa, Luzula multiflora, Juncus 

conglomeratus, Ophioglossum vulgatum, Inula britannica, 

Lotus uliginosus, Dianthus deltoides, Potentilla erecta, P. 

anglica, Carex pallescens. 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

Larg răspândit în Europa centrală, nordică şi vestică, mai rar în 

regiunea Mediteraneană. 

12.  Distribuţia în 

România 

Banat – Caransebeş, Transilvania - Haţeg, Poiana Rusacă, 

Făgăraş, Braşov, Depresiunile intramontane din bazinul Oltului 
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superior, Bazinul Giurgeului, Moldova. 

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

1136585,74 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

68-70 

 

Tabelul nr. 48 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 6410 - Pajişti cu 

Molinia pe soluri carbonatice, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae) 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

6410 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat - hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21, 38, 

43, 48 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Acest tip de habitat a fost identificat într-un singur loc, în 

perimetrul Rezervaţiei “Mlastina de la Iaz”, unde ocupă o 

suprafaţă redusă.  

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Marginal 

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Natural 

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

0,015 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

<0,0001% 

9.  Perioada de Iul/2013-Nov/2014 
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colectare a datelor 

din teren 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/07/2012-

07-27_legislatie_planmanagementmlastinadelaiaz.pdf 

 

Tabelul nr. 49 

A. Date generale ale tipului de habitat: 6520 - Fâneţe montane 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC  

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

6520 

3.  Denumire habitat Fâneţe montane 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 38.233 Eastern Carpathian yellow oatgrass meadows 

5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R3801 Pajişti sud-est carpatice de Trisetum flavescens şi 

Alchemilla vulgaris 

- R3804 Pajişti daco-getice de Agrostis capillaris şi 

Anthoxanthum odoratum 

- R3803 Pajişti sud-est carpatice de Agrostis capillaris şi 

Festuca rubra 

6.  Habitatele Natura 

2000 

- 

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Poo-Trisetetum flavescentis (Knapp 1951) Oberd. 1957;  

- Trisetetum flavescentis (Schrőter) Brockmann 1907;  

- Festuco rubrae-Agrostietum capillaris Horvat 1951 - 

exclusiv subas. nardetosum strictae Pop 1976; 

- Anthoxantho-Agrostietum capillaris Silinger 1933. 

- Cerastio holosteoidis – Trisetum flavescenti Sanda et 

Popescu 2001, syn. Poo – Trisetum flavescetis auct. rom. 
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non Knapp 1951 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Fâneţe mezofile bogate în specii din etajele montan şi subalpin 

- majoritatea peste 600 metri - dominate de obicei de Trisetum 

flavescens şi cu Heracleum sphondylium, Viola cornuta, 

Astrantia major, Carum carvi, Crepis mollis, C. pyrenaica, 

Polygonum bistorta, Silene dioica, S. vulgaris, Campanula 

glomerata, Salvia pratensis, Centaurea nemoralis, 

Anthoxanthum odoratum, Crocus albiflorus, Geranium 

phaeum, G. sylvaticum, Narcissus poëticus, Malva moschata, 

Valeriana repens, Trollius europaeus, Pimpinella major, 

Muscari botryoides, Lilium bulbiferum, Thlaspi caerulescens, 

Viola tricolor subsp. subalpina, Phyteuma halleri, P. 

orbiculare, Primula elatior, Chaerophyllum hirsutum şi multe 

altele. 

10.  Specii caracteristice Trisetum flavescens, Heracleum sphondylium, Viola cornuta, 

Astrantia major, Carum carvi, Crepis mollis, Polygonum 

bistorta, Silene dioica, S. vulgaris, Campanula glomerata, 

Salvia pratensis, Anthoxanthum odoratum, Geranium phaeum, 

G. sylvaticum, Narcissus poëticus, Malva moschata, Trollius 

europaeus, Pimpinella major, Muscari botryoides, Lilium 

bulbiferum, Thlaspi caerulescens, Viola tricolor subsp. 

subalpina, Phyteuma orbiculare, Primula elatior, 

Chaerophyllum hirsutum, Alchemilla spp., Cirsium 

heterophyllum. 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

În zonele montane din Carpaţii Estici – Sud-Estici 
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12.  Distribuţia în 

România 

Etajele montan inferior şi mijlociu ale Carpaţilor din România - 

Sud-Estici; dealurile subcarpatice, Podişul Mehedinţi, Podişul 

Transilvaniei, Depresiunea Dornelor, Obcinele Moldovei; 

Subcarpaţii Getici, Subcarpaţii Moldavi. 

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

489433,64 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

71-74 

 

Tabelul nr. 50 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 6520 - Fâneţe 

montane 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

6520 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21, 39, 

43, 49 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Pajiştile încadrate în acest tip de habitat se găsesc dispersate în 

sit, ocupând suprafeţe reduse, îndeosebi în partea centrală şi 

sud-estică a acestuia. 

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Izolat 

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Seminatural 

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

56 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

0.01% 
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habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iul/2013-Nov/2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

Habitate Natura 2000 prezente în aria naturală protejată, care nu apar în Formularul 

Standard 

 

În situl ROSCI0322 Muntele Şes au fost identificate următoarele tipuri de habitate Natura 

2000 care nu apar în Formularul Standard, şi care sunt prezentate în continuare: 

 

o 6230 - Pajişti de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone 

montane şi submontane, în Europa continentală; 

o 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion). 

 

Tabelul nr. 51 

A. Date generale ale tipului de habitat: 6230 - Pajişti de Nardus bogate în specii, pe 

substraturi silicatice din zone montane şi submontane, în Europa continentală 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC  

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

6230 

3.  Denumire habitat Pajişti de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din 

zone montane şi submontane, în Europa continentală 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 36.3172 Eastern Carpathian mat-grass swards 

5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R3608 Pajişti sud-est carpatice de Scorzonera rosea şi 

Festuca nigrescens 
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- R3609 Pajişti sud-est carpatice de ţăpoşică (Nardus stricta) 

şi Viola declinata 

6.  Habitatele Natura 

2000 

-  

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Scorzonero roseae-Festucetum nigricantis (Puşcaru et al. 

1956) Coldea 1978 - syn.: Festucetum rubrae fallax Puşcaru 

et al. 1956, Festucetum rubrae montanum Csűrös et 

Resmeriţă 1960;  

- Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 - syn.: Nardetum 

strictae montanum Resmeriţă et Csűrös 1963, Nardetum 

strictae alpinum Buia et al. 1962, Nardetum alpigenum 

carpaticum Borza 1959; 

- Hieracio pilosellae-Nardetum strictae Pop et al. 1988;  

- Nardo-Festucetum tenuifoliae Buiculescu 1971;  

- Festuco rubrae-Agrostietum capillaris Horvat 1951 subas. 

nardetosum strictae Pop 1976. 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Pajişti permanente, închise, de Nardus, xeromezofile sau 

mezofile, ce ocupă soluri silicatice în zonele de şes, deal şi 

munte ale regiunilor atlantică, subatlantică sau boreală. 

Vegetaţia este foarte variată, însă această variaţie este 

caracterizată prin continuitate. Nardetalia: 35.1 - Violo-

Nardion - Nardo-Galion saxatilis, Violion caninae; 36.31 - 

Nardion. 

10.  Specii caracteristice Antennaria dioica, Arnica montana, Carex ericetorum, C. 

pallescens, C. panicea, Festuca ovina, Galium saxatile, 

Gentiana pneumonanthe, Hypericum maculatum, Hypochoeris 

maculata, Leucorchis albida, Meum athamanticum, Nardus 

stricta, Pedicularis sylvatica, Platanthera bifolia, Polygala 

vulgaris, Potentilla aurea, P. erecta, Veronica officinalis, 

Viola canina. 

11.  Arealul tipului de În zonele montane şi submontane din Europa continentală 
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habitat 

12.  Distribuţia în 

România 

Carpaţii Orientali: Munţii Maramureşului, Munţii Rodnei, 

Munţii Călimani, Munţii Rarău, Lăcăuţi-Izvoarele Putnei - Jud. 

Vrancea; Vf. Goru - Jud. Vrancea, Muntele Siriu, Muntele 

Penteleu.  

Carpaţii Meridionali: Munţii Bucegi, Muntele Gârbova, Munţii 

Piatra Craiului, Munţii Iezer-Păpuşa, Munţii Făgăraş, Munţii 

Parâng, Munţii Retezat. Oltenia. 

Carpaţii Occidentali: Valea Feneşului, Valea Sebeşului, 

Vlădeasa. Transilvania; în regiunea montană şi etajele 

subalpine şi alpin inferior.   

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

423651,59 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

75 

 

Tabelul nr. 52 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 6230 - Pajişti de 

Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane şi submontane, în 

Europa continentală 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

6230 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21 şi 40 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Pajiştile încadrate în acest tip de habitat se găsesc dispersate în 

sit, ocupând suprafeţe relativ reduse, în partea sud-estică a 

acestuia. 
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5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Izolat 

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Seminatural 

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

111,2 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

0,02% 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iul/2013-Nov/2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

Tabelul nr. 53 

A. Date generale ale tipului de habitat: 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC  

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

91V0 

3.  Denumire habitat Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

- 41.1123. Dacian neutrophile beech fir forest 

- 41.1D213 Dacian Leucanthemum beech forest 

- 41.1D212 Dacian Pulmonaria rubra fir-beech forest 

- 41.1D211 Dacian Dentaria glandulosa beech forest 

- 41.4641 Dacian Phyllitis beech ravine forest 

- 41.1D221. Dacian Galium schultesii beech-hornbeam forest 

- 41.1D61 Moldavian Tilia – Corydalis beech forest 
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5.  Habitatele din 

România - HdR 

- R4101 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag 

(Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra 

- R4103 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag 

(Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Leucanthemum 

waldsteinii 

- R4104 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi 

brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra 

- R4108 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi 

brad (Abies alba) cu Leucanthemum waldsteinii 

- R4109 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu 

Symphytum cordatum 

- R4116 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu 

Phyllitis scolopendrium 

6.  Habitatele Natura 

2000 

- 

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Pulmonario rubrae-Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987 - 

inclusiv subas. taxetosum baccatae Comes et Täuber 1977;  

- Leucanthemo waldsteinii-Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987; 

- Symphyto cordati-Fagetum Vida 1959 - inclusiv subas. 

taxetosum baccatae Hodoreanu 1981;  

- Phyllitidi-Fagetum Vida (1959) 1963. 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 1311 Amestec de răşinoase şi fag cu floră de mull 

- 1312 Amestec de răşinoase şi fag cu floră de mull din 

nordul ţării 

- 1313 Amestec de răşinoase şi fag pe soluri gleizate 

- 1315 Amestec cu flora de mull 

- 1321 Amestec de răşinoase şi fag cu Rubus hirtus 

- 1411 Molideto-făget normal cu Oxalis acetosella, molidiş 

cu fag 

- 1412 Molideto-făget nordic cu Oxalis acetosella, Molideto-

făget cu floră de mull 

- 1413 Molideto-făget pe soluri rendzinice 

- 2111 Brădet normal cu floră de mull 
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- 2112 Brădet cu floră de mull pe depozite de fliş sau 

coluviuni 

- 2113 Brădet de altitudine mare cu floră de mull 

- 2116 Brădet cu flord de mull, pe sol schelet cu substrat 

calcaros 

- 2211 Brădeto-făget normal cu floră de mull 

- 2212 Brădeto-făget cu floră de mull de productivitate 

mijlocie 

- 2213 Brădeto-făget cu floră de mull pe soluri schelete 

- 2214 Brădeto-făget cu floră de mull 

- 2221 Brădeto- făget cu Rubus hirtus 

- 2311 Brădet amestecat 

- 4111 Făget normal cu floră de mull 

- 4112 Făget sudic de mare altitudine cu floră de mull 

- 4113 Făget nordic de mare altitudine cu floră de mull 

- 4114 Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull 

- 4115 Făget de limită cu floră de mull. 

- 4118 Făget montan cu floră de mull de productivitate 

mijlocie 

- 4121 Făget montan nud pe soluri brune şi brune-gălbui 

moderat acide. 

- 4131 Făget montan cu Rubus hirtus 

- 4231 Făget de deal cu Rubus hirtus 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Păduri de Fagus sylvatica, Fagus sylvatica-Abies alba, Fagus 

sylvatica-Abies alba-Picea abies şi Fagus sylvatica-Carpinus 

betula din Carpaţi şi din dealurile subcarpatice, din alianţa 

Symphyto cordati-Fagion, cu specii tipice de Fagetalia, 

dezvoltate pe substrate neutre, bazice şi uneori acide. 

10.  Specii 

caracteristice 

Symphytum cordatum, Cardamine glanduligera - syn. Dentaria 

glandulosa, Hepatica transsilvanica, Pulmonaria rubra, 

Leucanthemum waldsteinii, Silene heuffelii, Ranunculus 

carpaticus, Euphorbia carniolica, Aconitum moldavicum, 

Saxifraga rotundifolia subsp. heuffelii, Primula elatior subsp. 
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leucophylla, Hieracium rotundatum, Galium kitaibelianum, 

Moehringia pendula, Festuca drymeja 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

Carpaţii româneşti, ucraineni şi din estul Serbiei 

12.  Distribuţia în 

România 

În toţi Carpaţii româneşti, în etajul nemoral, îndeosebi în 

Carpaţii Orientali, dar şi în toate dealurile peri- şi 

intracarpatice. 

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

1735179,41 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

76 

 

Tabelul nr. 54 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: 91V0 - Păduri 

dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

EC 

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

91V0 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21 şi 41 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Acest tip de habitat se întâlneşte insular în câteva puncte din 

partea nord-estică a sitului, ocupând o suprafaţa redusă. 

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

Izolat 

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

Natural 

7.  Suprafaţa tipului de 207,9 ha 
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habitat 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

0,01% 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iul/2013-Nov/2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

2.3.2.2. Habitate după clasificarea naţională 

 

Pe o suprafaţă din Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz care se suprapune cu situl 

ROSCI0322 Muntele Şes a fost identificat următorul habitat conform clasificării naţionale, 

care momentan nu are corespondent N2000: 

 

Tabelul nr. 55 

A. Date generale ale tipului de habitat: R5305 Comunităţi danubiene cu Typha 

angustifolia şi T. latifolia 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

RO  

2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

R5305 

3.  Denumire habitat Comunităţi danubiene cu Typha angustifolia şi T. latifolia 

4.  Palaearctic  

Habitats - PalHab 

53.13 Reedmace beds 

5.  Habitatele din 

România - HdR 

R5305 

6.  Habitatele Natura 

2000 

- 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

153 

 

7.  Asociaţii vegetale - 

AV 

- Typhetum angustifoliae Piggnati 1953;  

- Typhetum latifoliae G. Lang. 1973; 

8.  Tipuri de pădure - 

TP 

- 

9.  Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Ocupă ape cu adâncime mică - 0,5–0,8 m - fiind cantonate la 

marginea bazinelor acvatice, în lungul braţelor colmatate sau a 

canalelor de drenaj cu apă permanentă.  

10.  Specii 

caracteristice 

Typha angustifolia, T. latifolia, Schoenoplectus lacustris, 

Glyceria maxima, Typha angustifolia, T. latifolia, Phragmites 

australis, Lythrum salicaria, Carex acutiformis, C. riparia, 

Bolboschoenus maritimus, Lysimachia vulgaris, Symphytum 

officinale, Myosotis scorpioides, Solanum dulcamara, 

Polygonum hydropiper, Epilobium hirsutum, Galium palustre, 

Lycopus europaeus, Alisma plantago-aquatica, Mentha 

aquatica, Stachys palustris, Rumex hydrolapathum, Ranunculus 

lingua. 

11.  Arealul tipului de 

habitat 

Euro-Siberian 

12.  Distribuţia în 

România 

Lunca şi Delta Dunării, râurile interioare din toată ţara.  

 

13.  Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional - ha 

Necunoscută 

14.  Calitatea datelor 

privind suprafaţa 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure - 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search 

15.  Fotografii - 

 

Tabelul nr. 56 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: R5305 Comunităţi 

danubiene cu Typha angustifolia şi T. latifolia 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

RO 
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2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

R5305 

3.  Distribuţia tipului 

de habitat hartă 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 21, 42, 

43, 50 

4.  Distribuţia tipului 

de habitat - 

descriere  

Acest tip de habitat se întâlneşte insular în sit, în perimetrul 

Rezervaţiei Mlaştina de la Iaz, ocupând o suprafaţa foarte 

redusă 

5.  Statutul de prezenţă 

- spaţial  

o  

6.  Statutul de prezenţă 

- management  

o  

7.  Suprafaţa tipului de 

habitat 

0,09 ha 

8.  Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat - raportată la 

suprafaţa naţională 

<0,0001% 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iul/2013-Nov/2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Studii 2013-2014- Proiect Pos Mediu SMIS 43207; Referinţe 

bibliografice; 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/data/habitat 

 

2.3.2.3. Hărţile de distribuţie a tipurilor de habitate 

 

Harta distribuţiei tipurilor de habitate este furnizată pentru toate tipurile de habitate pentru 

care se realizează evaluarea stării de conservare a biodiversităţii. S-a realizat o singură hartă 

care cuprinde tipurile de habitate de interes comunitar listate în Formularul standard, şi alte 

tipuri de habitate de interes comunitar/prioritar. În afară de acestea sunt reprezentate şi alte 

habitate fără corespondent Natura 2000, care au fost identificate pe suprafaţa sitului. Pentru 

fiecare tip de habitat, distribuţia este întodeauna reprezentată ca poligon. 
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Pentru fiecare tip de habitat este indicat şi procentul de acoperire în cadrul poligonului ca 

fiind de 100% deoarece cu ocazia studiilor de teren a fost posibilă identificarea şi cartarea 

habitatelor din sit la o scară de 1: 10000. 

Suprafeţele din sit care nu pot fi încadrate nici în tipurile de habitate Natura 2000 nici în 

tipurile de vegetaţie de importanţă naţională au fost clasificate conform sistemului Corine 

Land Cover - CLC.  

Habitatele Natura 2000, tipurile de vegetaţie de importanţă naţională şi zonele clasificate 

conform CLC şi suprafeţele ocupate de acestea în situl ROSCI0322 Muntele Şes sunt: 

 

Tabelul nr. 57 

Distribu ţia habitatelor şi zonelor CLC în situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Nr. habitat Cod Habitat Suprafaţa - ha Procent în sit - % 

1 9170 2595,4 7,44 

2 91M0 3993,11 11,45 

3 91Y0 955,60 2,74 

4 3260 0,12 <0,0001 

5 3270 3,62 0,01 

6 40A0* 40,43 0,12 

7 6240* 314,28 0,90 

8 6430 5,06 0,01 

9 6510 52,94 0,15 

10 7140 0,09 <0,001 

11 8220 5,05 0,01 

12 8210 0,42 <0,001 

13 9130 12659,40 36,29 

14 9110 9811,88 28,13 

15 9150 237,86 0,68 

16 91E0* 151,08 0,43 

17 6410 0,01 <0,0001 

18 6520 56,06 0,16 

19 6230 111,27 0,32 

20 91V0 208,00 0,60 

21 R5305 0,09 <0,0001 
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22 131 - Zone de extracţie a minereurilor 35,37 0,1 

23 243 - Terenuri predominant agricole în 

amestec cu vegetaţie naturală 545,08 1,56 

24 244 - Terenuri agro-forestiere 2462,96 7,06 

25 324 - Zone de tranziţie cu arbuşti 501,85 1,44 

26 332 - Eroziune 2,99 0,01 

27 Altele - linii de înaltă tensiune, tăieturi 

de pădure recente 131 0,36 

 

Tabelul nr. 58 

Procentaje ocupate de tipurile de habitate şi alte formaţiuni în situl Natura 2000 

ROSCI0322 Muntele Şes 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Localizarea tipului de habitat 

sau a grupului de tipuri de 

habitate - geometrie 

Fisiere Geodatabase cu Localizarea tipurilor de 

habitate. 

Vezi hărţile tipurilor de habitate din Anexa nr. 

1 la Planul de management - Hărţi 

A.2 Clasificarea tipurilor de 

habitate 

EC 

A.3 Codul tipului de habitat 1 9170 

A.4 Procent tip de habitat 1 100 

A.5. Codul tipului de habitat 2 91M0 

A.6. Procent tip de habitat 2 100 

A.7 Codul tipului de habitat 3 91Y0 

A.8 Procent tip de habitat 3 100 

A.9 Codul tipului de habitat 4 3260 

A.10 Procent tip de habitat 4 100 

A.11 Codul tipului de habitat 5 3270 

A.12 Procent tip de habitat 5 100 

A.13 Codul tipului de habitat 6 40A0* 

A.14 Procent tip de habitat 6 100 

A.15 Codul tipului de habitat 7 6240* 

A.16 Procent tip de habitat 7 100 
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A.17 Codul tipului de habitat 8 6430 

A.18  Procent tip de habitat 8 100 

A.19 Codul tipului de habitat 9 6510 

A.20 Procent tip de habitat 9 100 

A.21 Codul tipului de habitat 10 7140 

A.22 Procent tip de habitat 10 100 

A.23 Codul tipului de habitat 11 8220 

A.24 Procent tip de habitat 11 100 

A.25 Codul tipului de habitat 12 8210 

A.26 Procent tip de habitat 12 100 

A.27 Codul tipului de habitat 13 9130 

A.28 Procent tip de habitat 13 100 

A.29 Codul tipului de habitat 14 9110 

A.30 Procent tip de habitat 14 100 

A.31 Codul tipului de habitat 15 9150 

A.32 Procent tip de habitat 15 100 

A.33 Codul tipului de habitat 16 91E0* 

A.34 Procent tip de habitat 16 100 

A.35 Codul tipului de habitat 17 6410 

A.36 Procent tip de habitat 17 100 

A.37 Codul tipului de habitat 18 6520 

A.38 Procent tip de habitat 18 100 

A.39 Codul tipului de habitat 19 6230 

A.40 Procent tip de habitat 19 100 

A.41 Codul tipului de habitat 20 91V0 

A.42 Procent tip de habitat 20 100 

A.43 Clasificarea tipurilor de 

habitate 

RO 

A.44 Codul tipului de habitat 21 R5305 

A.45 Procent tip de habitat 21 100 

A.46 Clasificarea tipurilor de 

habitate 

CLC 
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A.47 Cod Zone de extracţie a 

minereurilor 

131 

A.48 Procent 100 

A.49 Cod Terenuri predominant 

agricole în amestec cu 

vegetaţie naturală 

243 

A.50 Procent 100 

A.51 Cod Terenuri agro-forestiere 244 

A.52 Procent 100 

A.53 Cod Zone de tranziţie cu 

arbuşti 

324 

A.54 Procent 100 

A.55 Cod Eroziune 332 

A.56 Procent 100 

A.57 Clasificarea tipurilor de 

habitate 

- 

A.58 Altele - linii de înaltă 

tensiune, tăieturi de pădure 

recente 

- 

A.59 Procent 100 

A.60 Calitatea datelor referitoare la 

tipul de habitat în locul 

respectiv  

Bună 

A.61 Confidenţialitate Informaţii publice 

A.64 Alte detalii Poligoanele furnizate pentru tipurile de habitate 

comunitare sunt diferite, pentru fiecare tip de 

habitat în parte, prin urmare procentul de 

acoperire în cadrul poligonului desemnat este 

de 100%. 

 

2.3.3. Specii de floră şi faună pentru care a fost declarată aria naturală protejată 
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A. Date generale ale speciei: date care sunt general valabile pentru specia respectivă 

indiferente de locul unde aceasta este întâlnită/semnalată 

B. Date specifice speciei la nivelul sitului: date care sunt caracteristice speciei în cadrul ariei 

studiate. 

 

2.3.3.1 Plante inferioare     

Nu este cazul 

2.3.3.2. Plante superioare  

Nu este cazul 

2.3.3.3 Nevertebrate 

 

Tabelul nr. 59 

A. Date generale ale speciei: Austropotamobius torrentium 

Nr  Informa ţie/Atribut  Descriere 

1. Cod Specie – 

EUNIS 

Cod Natura 2000 

 

44 

1093 

2. Denumirea 

ştiinţifică  

Austropotamobius torrentium Schrank, 1803 

3. Denumirea 

populară 

Racul de ponoare 

4. Statutul de 

conservare în 

România 

EN 

DD - Data deficient - conform IUCN 

5. Descrierea speciei  Este un rac de dimensiuni medii, ce arareori ajunge la 10 cm 

lungime. Forma generală a corpului nu este un element ajutător 

la identificarea corectă a speciei. Coloritul crustei în general este 

dat de pelicula de alge ce se depune la scurt timp după năpârlire. 

Coloritul ventral la această specie este gălbui-albicios în timp ce 

la Astacus astacus - Racul de râu - este roşiatic. Forma cleştilor 

elimină confuzia doar cu specia Astacus leptodactylus - Racul de 

lac, specie cu care de altfel, din punct de vedere ecologic, este 

incompatibil. Important pentru identificarea corectă este forma 
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triunghiulară a rostrului, al cărui apex este scurt. De asemenea, 

postorbital există un singur tubercul continuat în direcţie caudală 

cu o creastă. 

Specia ocupă în România partea vestică a Carpaţilor şi 

subcarpaţilor Meridionali, Munţii Banatului precum şi Munţii 

Apuseni. Din punct de vedere ecologic majoritatea populaţiilor 

sunt localizate în zona superioară a pâraielor, preferând malurile 

de pământ sau rădăcinile vegetaţiei ripariene. Acolo unde 

substratul nu permite ocupă spaţiile de sub lespezi sau intră în 

diverse crăpături. 

6. Perioade critice August-martie 

7. Cerinţe de habitat Este o specie care trăieşte în ape reci, repezi şi foarte curate, în 

râuri, pâraie şi chiar lacuri alpine. Îl putem găsi în malurile de 

pământ ale apelor curgătoare, printre rădăcinile macrofitelor 

submerse sau pe sub bolovani mari, uneori şi în apa freatică din 

peşteri. Activitatea sa este cu precădere nocturnă. 

8. Arealul speciei Ocupă un areal îngust, în centru şi sudul Europei. Limita nordică 

a arealului actual de răspândire este Germania şi Republica 

Cehă, la vest ajunge până în Luxemburg şi estul Franţei, la est 

până în România şi Bulgaria, iar la sud Grecia şi chiar Turcia. 

9. Distribuţia în 

România 

Specie indigenă pentru România, aria de distribuţie cuprinde 

zona montană şi submontană de sud-vest până la Jiu, precum şi 

nord-vestul Carpaţilor Apuseni în bazinul Crişurilor. 

10. Populaţia naţională  Nu există evaluare la nivel naţional - sau local - a speciei, dar 

probabil de la ordinul zecilor de mii la al sutelor de mii de 

invidizi. 

11. Calitatea datelor 

privind populaţia 

naţională 

Slabă 

12.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

77, 78 

 

Tabelul nr. 60 
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: Austropotamobius torrentium 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Specia Austropotamobius torrentium Schrank, 1803 

44 

Cod Natura 2000: 1093 

2.  Informaţii specifice 

speciei 

Specia este dependentă de cursurile apelor. 

3.  Distribuţia speciei - 

harta distribuţiei 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 51 

4.  Distribuţia speciei - 

interpretare 

A fost găsită atât în 2013, cât şi în 2014, în majoritatea 

pâraielor din interioarul sitului, în special în locurile unde apa 

avea o viteză de curgere mai mică, substratul era alcătuit din 

pietriş şi pietre şi unde exista o rădăcină de salcie sau arin, sub 

care să îşi sape ascunzişul. 

5.  Statutul de prezenţă 

- temporal 

Rezident 

6.  Statutul de prezenţă 

- spaţial 

Izolată 

7.  Statutul de prezenţă 

- management  

Nativă 

8.  Abundenţă  Rară 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

2013, 2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

 

 

Tabelul nr. 61 

A. Date generale ale speciei: Carabus variolosus 

Nr  Informa ţie/Atribut  Descriere 
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1. Cod Specie – 

EUNIS 

Cod Natura 2000 

 

196425 

4014 

2. Denumirea 

ştiinţifică  

Carabus variolosus Fabricius, 1787 

3. Denumirea 

populară 

Carabul amfibiu 

4. Statutul de 

conservare în 

România 

CR  

5. Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 20-33 mm. Corpul este alungit de 

culoare neagră. Pronotul cu laturile rotunjite spre înainte, cu 

unghiurile posterioare de forma unor lobi triunghiulari uşor 

alungiţi. Elitrele convexe au o sculptură deosebită formată din 

carene longitudinale întrerupte de gropiţe adânc rugoase. Elitrele 

au un luciu uşor metalic. Specia este nocturnă,  este indicatoare a 

zonelor umede din pădurile naturale. Preferă locurile umede şi 

umbroase. Ziua se ascunde sub diferite adăposturi - pietre/buşteni 

- iar noaptea se hrăneşte cu diferite insecte sau alte nevertebrate 

pe care le vânează chiar şi în apă. Hibernează ca adult în lemn 

putred sau îngropat în sol. În România este o specie rară. 

6. Perioade critice Mai - în timpul reproducerii şi septembrie - la apariţia noii 

generaţii de adulţi. 

7. Cerinţe de habitat Specia este nocturnă, este indicatoare a zonelor umede din 

pădurile naturale. Preferă locurile umede şi umbroase. Ziua se 

ascunde sub diferite adăposturi - pietre/buşteni - iar noaptea se 

hrăneşte cu diferite insecte sau alte nevertebrate pe care le 

vânează chiar şi în apă. Hibernează ca adult în lemn putred sau 

îngropat în sol. În România este o specie rară. 

8. Arealul speciei Specia se întâlneşte mai ales în Europa Centrală. 

9. Distribuţia în 

România 

În România specia este cunoscută mai ales în zona montană. 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

163 

 

10. Populaţia naţională  Nu există evaluare la nivel naţional - sau local - a speciei, dar 

probabil de ordinul miilor la al zecilor de mii de invidizi. 

11. Calitatea datelor 

privind populaţia 

naţională 

Slabă  

12.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

79, 80 

 

Tabelul nr. 62 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: Carabus variolosus 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Specia Carabus variolosus  Fabricius, 1787 

196425   

Cod Natura 2000: 4014 

2.  Informaţii specifice 

speciei 

Specia este dependentă de cursurile apelor, în care adesea şi 

vânează. 

3.  Distribuţia speciei - 

harta distribuţiei 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 52 

4.  Distribuţia speciei - 

interpretare 

Specia a fost găsită în zonă, atât în 2013, cât şi în 2014, pe 

cursurile pâraielor, de obicei în făgete sau amestecuri de 

foioase în care predomină fagul. 

5.  Statutul de prezenţă 

- temporal 

Rezident 

6.  Statutul de prezenţă 

- spaţial 

Izolată 

7.  Statutul de prezenţă 

- management  

Nativă 

8.  Abundenţă  Rară 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

2013, 2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 
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informaţii 

 

Tabelul nr. 63 

A. Date generale ale speciei: Rosalia alpina 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1. Cod Specie – 

EUNIS 

Cod Natura 2000 

 

313   

1087 

2. Denumirea 

ştiinţifică  

Rosalia alpina Linnaeus, 1758 

3. Denumirea 

populară 

Croitorul fagului, Croitorul de Alpi 

4. Statutul de 

conservare în 

România 

VU  

5. Descrierea speciei  Lungimea corpului este de 17-40 mm. Corpul este acoperit de o 

pubescenţă deasă care ii conferă un aspect mătăsos/catifelat care 

dă şi culoarea acestuia. Aceasta are o culoare gri-albăstruie pe 

majoritatea corpului. Pe elitre se pot observa trei dungi 

transversale - de obicei cea superioară şi cea inferioară fiind 

întrerupte - negre mărginite de o pubescenţă de culoare mai 

deschisă, albicioasă. De asemenea, pe pronot există un pată 

neagră. Antenele au pe vârful segmentelor 3-6 câte o ”tufă” de 

pubescenţă mai lungă neagră. Masculii se diferenţiază de femele 

prin mărimea mai mică a corpului şi prin antenele mult mai lung. 

Adulţii zboară între iunie şi septembrie în funcţie de altitudine. 

Preferă făgetele dar poate fi găsit atât zonele de amestec cu 

conifere sau cu alte foioase. 

Specie diurnă. Adulţii se pot găsi pe trunchiurile plantelor gazde, 

foarte rar şi pe flori, de obicei pe arbori doborâţi de vânt sau 

morţi dar pe “picior”. Dezvoltarea larvară durează 3-4 ani. 

6. Perioade critice Iunie-septembrie. 

7. Cerinţe de habitat Preferă făgetele dar poate fi găsit atât în zonele de amestec cu 
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conifere sau cu alte foioase. 

Specie diurnă. Adulţii se pot găsi pe trunchiurile plantelor gazde, 

foarte rar şi pe flori, de obicei pe arbori doborâţi de vânt sau 

morţi dar pe “picior”. Dezvoltarea larvară durează 3-4 ani. 

8. Arealul speciei Specia se întâlneşte în aproape toată Europa exceptând Peninsula 

Scandinavă şi nordul extrem. 

9. Distribuţia în 

România 

În România se găseşte în toţi Carpaţii, rar şi în Dobrogea în 

Munţii M ăcin. 

10. Populaţia naţională  Nu există evaluare la nivel naţional - sau local - a speciei, dar 

probabil de la ordinul sutelor de mii la al milioanelor de invidizi. 

11. Calitatea datelor 

privind populaţia 

naţională 

Slabă 

12.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

81, 82 

 

Tabelul nr. 64 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: Rosalia alpina 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Specia Rosalia alpina Linnaeus, 1758 

313   

Cod Natura 2000 1087 

2.  Informaţii specifice 

speciei 

Specia este legată mai ales de fag - mai ales de exemplare 

uscate de dimensiuni mari - astfel că virtual specia se poate 

găsi pe o suprafaţă mare a sitului.  

3.  Distribuţia speciei - 

harta distribuţiei 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 53 

4.  Distribuţia speciei - 

interpretare 

Dispersia punctelor unde specia a fost observată arată că 

aceasta este aproape egal răspândită în sit. Numărul de adulţi 

observat în 2014 a fost cu mult mai mic faţă de cel din 2013 - 

probabil aceasta are legătură şi cu faptul că în 2013 au fost 

găsite mai multe locaţii în care lemnul exploatat a fost 

depozitat în situ până la o dată mai târzie. 
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5.  Statutul de prezenţă 

- temporal 

Rezident 

6.  Statutul de prezenţă 

- spaţial 

Larg răspândită 

7.  Statutul de prezenţă 

- management  

Nativă 

8.  Abundenţă  Rară 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

2013, 2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

 

 

Tabelul nr. 65 

A. Date generale ale speciei: Isophya stysi 

Nr  Informa ţie/Atribut  Descriere 

1. Cod Specie – 

EUNIS 

Cod Natura 2000 

 

196474 

4050 

2. Denumirea 

ştiinţifică  

Isophya stysi Cejchan, 1957 

3. Denumirea 

populară 

Cosaşul lui Stys  

4. Statutul de 

conservare în 

România 

LC  

5. Descrierea speciei  Este o specie brachipteră, aceasta însemnând că adulţii nu au 

aripi dezvoltate pentru a zbura. Doar masculii le folosesc pentru 

a produce stridulaţiile specifice. Culoarea corpului este verde, cu 

antenele galbene. Primele două articole tarsale nu au şanţ. 

Oviscaptul este puternic dinţat la vârf şi curbat. Şanţul 

transversal este situat după mijlocul pronotului. Tegminele sunt 
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la fel de lungi ca şi pronotul, marginea lor lateral-internă 

formând un unghi obtuz la vârful nervurii stridulante. Nervura 

stridulantă are aproximativ jumătate din lăţimea pronotului. 

Tegmina stângă prezintă, de obicei, în zona costală o pată închisă 

la culoare. Cercii sunt puternic curbaţi în treimea lor distală. 

Adulţii sunt întâlniţi de la sfârşitul lui mai până în iulie.  

6. Perioade critice Nu este cazul, în România specia este bine reprezentată fără a fi 

periclitată, cu populaţii bine reprezentate. 

7. Cerinţe de habitat Specie fitofagă, arbusticolă şi praticolă. Se găseşte în poieni sau 

pajişti mezofile, de multe ori este văzută făcând băi de soare pe 

tufe. 

8. Arealul speciei Specia este endemică în bazinul Carpatic, fiind întâlnită în 

Republica Cehă, Ungaria şi Ucraina 

9. Distribuţia în 

România 

În România specia se întâlneşte în Transilvania, până în zona 

subcarpaţilor Orientali şi din partea vestică a podişului 

Moldovei. 

10. Populaţia naţională  Nu există evaluare la nivel naţional - sau local - a speciei, dar 

probabil de la ordinul sutelor de mii la al milioanelor de invidizi. 

11. Calitatea datelor 

privind populaţia 

naţională 

Slabă  

12.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

83, 84 

 

Tabelul nr. 66 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: Isophya stysi 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Specia Isophya stysi Cejchan, 1957 

196474 

Cod Natura 2000: 4050 

2.  Informaţii specifice 

speciei 

Specie caracteristică lizierelor de pădure de foioase şi pajiştilor 

mezofile. 

3.  Distribuţia speciei - Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 54 
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harta distribuţiei 

4.  Distribuţia speciei - 

interpretare 

A fost identificată în 2014, în pajişti mezofile şi mezo-

higrofile, tufărişuri, dar şi în zona lizierelor de pădure. 

5.  Statutul de prezenţă 

- temporal 

Rezident 

6.  Statutul de prezenţă 

- spaţial 

Grupată 

7.  Statutul de prezenţă 

- management  

Nativă 

8.  Abundenţă  Local comună 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

2013, 2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

 

 

2.3.3.4. Ihtiofaună 

Nu este cazul 

 

2.3.3.5. Herpetofaună 

Tabelul nr. 67 

A. Date generale ale speciei: Triturus cristatus 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - 

EUNIS 

814 

N 2000 - 1166 

2 Denumirea 

ştiinţifică  

Triturus cristatus Laurenti 1768 

3 Denumirea 

populară 

Tritonul cu creastă, sălămâzdră cu creastă 

4 Statutul de 

conservare în 

România 

Preocupare minimă - IUCN  

Vulnerabilă - Cartea roşie a vertebratelor din România 
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5 Descrierea speciei  Triturus cristatus - triton cu creastă: este cea mai mare specie de 

triton de la noi din ţară, având lungimea de 14-16 cm, cu 

tegumentul rugos. Unele femele pot atinge excepţional chiar 18 

cm. Dorsal culoarea este maro închis sau aproape negru cu 

puncte negre, iar de-a lungul flancurilor există puncte albe. 

Partea ventrală este galbenă sau portocalie, cu pete negre. 

Dimorfismul sexual este prezent. În perioada de reproducere la 

masculi se formează o creastă dorsală înaltă şi dinţată, care 

începe între ochi şi este separată de creasta caudală printr-o 

adâncitură profundă. Pe coadă apare o dungă longitudinală 

albăstruie. Femelele nu au creastă dorsală ci un şanţ medio-

dorsal. 

6 Perioade critice Lunile de primăvară şi vară în care are loc reproducerea şi 

metamorfoza. 

7 Cerinţe de habitat Trăieşte în păduri de conifere, mixte şi decidue, tufărişuri şi 

pajişti, situate la altitudini între 100-1000 m. Habitatele acvatice 

preferate sunt apele stagnante mai mari, în general permanente, 

dar si temporare, cu vegetaţie bogată: lacuri, iazuri, bălţi, canale. 

Preferă apele lipsite de peşti. În perioada terestră, tritonul cu 

creastă are de asemenea preferinţe de habitat, având nevoie de 

adăpost şi zone de hrănire, fiind deci foarte importantă prezenţa 

pietrelor, crăpăturilor şi a lemnului mort în apropierea habitatelor 

de reproducere, cu atât mai mult cu cât capacitatea de dispersie 

este redusă, fiind de maxim 1-1,3 km. 

8 Arealul speciei La nivel global specia este răspândită în nordul şi centrul 

Europei, din Marea Britanie până în Ucraina şi Rusia, ajungând 

până în vestul Siberiei. Specia lipseşte din Irlanda şi din cea mai 

mare parte a peninsulei Scandinave, fiind prezentă doar în partea 

ei sudică.  

9 Distribuţia în 

România 

În România specia este răspândită în cea mai mare parte a ţării, 

cu excepţia Dobrogei şi a deltei şi luncii Dunării. Are o 

distribuţie sporadică, putând fi numeroasă local, dar fără a deveni 

abundentă nicăieri.  
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10 Populaţia 

naţională  

Zeci de mii de indivizi - Cartea Roşie a Vertebratelor din 

România 

11 Calitatea datelor 

privind populaţia 

naţională 

Slabă  

12.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 85 

 

Tabelul nr. 68 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: Triturus cristatus 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1.  Specia 814 Triturus cristatus Laurenti 1768 

N 2000 - 1166 

2.  Informaţii 

specifice speciei 

Specie relativ comună în ROSCI0322. Au fost capturaţi în cursul 

studiului 73 indivizi. Raportul între sexe - masculi/femele - este 

de circa 1 masculi :1 femele. 

Pe baza studiilor de teren, efectivul populaţional al speciei în sit 

este estimat ca fiind cuprins între 100-150 indivizi. 

3.  Distribuţia speciei 

- harta distribuţiei 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 55 şi 60 

4.  Distribuţia speciei 

- interpretare 

Specia preferă zonele umede permanente cu apă limpede şi fără 

peşti prădători. A fost identificată în efectiv mai mic şi în bălţi 

temporare. Este răspândită neuniform în sit în funcţie de 

disponibilitatea habitatului favorabil, cu predilecţie în partea de 

nord a sitului. 

5.  Statutul de 

prezenţă - 

temporal 

Rezident  

6.  Statutul de 

prezenţă - spaţial 

Larg răspândită 

7.  Statutul de 

prezenţă - 

management  

Nativă 

8.  Abundenţă  prezenţă certă 
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9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iunie 2013 - decembrie 2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Nu este cazul  

 

Tabelul nr. 69 

A. Date generale ale speciei: Bombina variegata 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - 

EUNIS 

638 

N2000 - 1193 

2 Denumirea 

ştiinţifică  

Bombina variegata Linnaeus, 1758 

3 Denumirea 

populară 

Buhai de baltă - izvoraş - cu burta galbenă  

4 Statutul de 

conservare în 

România 

Preocupare minimă - IUCN  

Aproape ameninţată - Cartea roşie a vertebratelor din România 

5 Descrierea speciei  Amfibian de talie mică, având lungimea între 3 şi 4,5 cm. Corpul 

este îndesat şi aplatizat, capul mai mult lat decât lung, botul 

rotunjit, timpanul invizibil, iar pupila cordiformă. Pe partea 

dorsală a corpului există numeroase verucozităţi prevăzute 

fiecare în vârf cu un spin cornos, negru, înconjurat de numeroşi 

spini mici şi ascuţiţi. Dorsal culoarea este cenuşie, de la nuanţe 

deschise până la brun-cenuşiu sau măsliniu. Ventral predominant 

este galbenul, cu pete cenuşii. Vârful degetelor este de culoare 

galbenă. La masculi apar calozităţi nupţiale pe membrele 

anterioare. 

6 Perioade critice Se întâlneşte din regiunea de deal până la munte, între 200-1800 

m altitudine, în păduri decidue şi mixte, tufărişuri şi pajişti şi 

lunci. Specia este activă atât ziua cît şi noaptea. Primăvara intră 

în apă în aprilie, pentru reproducere, iar prima pontă este depusă 
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în mai. Poate depune chiar 2-3 ponte pe an, până în luna august. 

În condiţii de secetă, se ascunde în mâl până la venirea ploilor. 

Hibernează din octombrie până în aprilie, pe uscat, în fisuri sau 

sub pietre. 

7 Cerinţe de habitat Lunile de primăvară şi vară în care are loc reproducerea şi 

metamorfoza. 

8 Arealul speciei Specie pronunţat acvatică, euritopă, trăieşte în ape stătătoare mari 

sau mici, lacuri, iazuri, şanţuri, urme de tractor pline cu apă, 

băltoace permanente sau temporare, cu sau fără vegetaţie, chiar şi 

în ape curgătoare, izvoare, mlaştini. Habitatele de reproducere 

sunt de regulă acumulări de apă temporare, neumbrite, aflate în 

pădure sau în imediata apropiere a pădurii. 

9 Distribuţia în 

România 

Specia este răspândită în Europa centrală şi de sud, din centrul 

Franţei şi până în peninsula Balcanică şi munţii Carpaţi. 

Introdusă în Marea Britanie. 

10 Populaţia 

naţională  

Milioane de indivizi - Cartea roşie a vertebratelor din România 

11 Calitatea datelor 

privind populaţia 

naţională 

Slabă  

12.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 86 

 

Tabelul nr. 70 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: Bombina variegata 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1.  Specia Bombina variegata Linnaeus, 1758 

N2000 - 1193 

2.  Informaţii 

specifice speciei 

Specie comună în ROSCI0322. Au fost capturaţi în cursul 

studiului 1235 indivizi. Raportul între sexe - masculi/femele - 

este de circa 0.9 masculi :1 femele. 

Pe baza studiilor de teren, efectivul populaţional al speciei în sit 

este estimat ca fiind cuprins între 1500-2000 indivizi. 

3.  Distribuţia speciei Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 56 şi 61 
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- harta distribuţiei 

4.  Distribuţia speciei 

- interpretare 

Specia este prezentă relativ uniform în sit, în bălţi permanente şi 

mai ales în bălţi temporare. Majoritatea acestora sunt situate pe 

drumurile forestiere şi în văi unde este posibilă acumularea 

naturală a apei. 

5.  Statutul de 

prezenţă - 

temporal 

Specie rezidentă 

6.  Statutul de 

prezenţă - spaţial 

Larg răspândită 

7.  Statutul de 

prezenţă - 

management  

Specie nativă  

8.  Abundenţă  Prezenţă certă  

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iunie 2013 – decembrie 2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Nu este cazul  

 

2.3.3.6. Avifaună 

Nu este cazul 

 

2.3.3.7. Mamifere 

 

Tabelul nr. 71 

A. Date generale ale speciei: Lynx lynx 

Nr  Informa ţie/Atribut  Descriere 

1 Cod Specie - 

EUNIS 

1361 

2 Denumirea 

ştiinţifică  

Lynx lynx Linnaeus, 1758 
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3 Denumirea 

populară 

Râs  

4 Statutul de 

conservare în 

România 

Specie vulnerabilă 

5 Descrierea speciei  Râsul este o specie de felid de talie medie, cu o greutate de 12-

40 kg. Blana este de culoare gălbui-roşcată cu pete maro-roşcat 

până la maro foarte închis, aproape negru. Ventral blana este alb-

gălbuie. Caracteristice speciei sunt smocurile de păr din vârful 

urechilor, favoriţii şi coada scurtă, neagră la vârf. Este o specie 

solitară, nocturnă, cu durata de viaţă de circa 15 ani. 

Împerecherea are loc la sfârşitul iernii, când se formează 

perechile care rămân împreună foarte scurt timp. Gestaţia 

durează circa 10 săptămâni, iar puii se nasc într-un bârlog situat 

în zone liniştite, greu accesibile. Hrana principală este 

reprezentată de căprior, ocazional cerb, iepure, şi rar alte specii. 

6 Perioade critice Tot timpul anului, cu precădere în perioada creşterii puilor. 

7 Cerinţe de habitat Râsul este o specie legată de habitatele forestiere, preferând 

păduri întinse şi cu arbori bătrâni şi subarboret bine dezvoltat. În 

general evită vânătoarea pe pantele foarte puternice, mai mari de 

40%. 

8 Arealul speciei Arealul râsului se întinde pe întreaga suprafaţă a pădurii de taiga, 

din Scandinavia până în estul Siberiei, şi masivele montane din 

Europa - odinioară răspândită în toata zona, acum limitată la 

Balcani şi Carpaţi - Caucaz, Asia Mică, China.  

9 Distribuţia în 

România 

Specia este răspândită la altitudini cuprinse între 150-2000 m, 

optimul fiind reprezentat de întervalul 700-1100 m. Practic, râsul 

este prezent doar în zona munţilor Carpaţi. 

10 Populaţia naţională  Populaţia naţională este estimată în intervalul 1500-1800 

indivizi, probabil destul de puternic supraevaluată. 

11 Calitatea datelor 

privind populaţia 

naţională 

slabă 
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12.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 87 

 

Tabelul nr. 72 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: Lynx lynx 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Specia Lynx lynx Linnaeus, 1758 

2.  Informaţii specifice 

speciei 

Prezenţa constantă a speciei pe teritoriul sitului este discutabilă.  

3.  Distribuţia speciei - 

harta distribuţiei 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 57 şi 62 

4.  Distribuţia speciei - 

interpretare 

Nu au fost identificate urme sau alte semne ale prezenţei speciei 

pe teritoriul sitului în timpul campaniilor de teren desfăşurate în 

cadrul proiectului. A fost observat un individ în anul 2012 în 

zona Valea Morii - OS Aleşd. Discuţiile cu gestionarii 

fondurilor de vânătoare şi ai ocoalelor silvice din teritoriu arată 

că nu există o populaţie de râşi cu prezenţă constantă pe 

teritoriul sitului.  

5.  Statutul de prezenţă 

- temporal 

Ocazional/tranzitoriu 

6.  Statutul de prezenţă 

- spaţial 

Marginală  

7.  Statutul de prezenţă 

- management  

Nativă  

8.  Abundenţă  Foarte rară 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iulie 2013-decembrie 2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Specia Lynx lynx este trecută în formularul standard al sitului ca 

prezentă/rezidentă, fără date cu privire la efective 

populaţionale. Mărimea populaţiei este clasată în categoria C, 

respectiv mărimea populaţiei în sit este mai mare de 0%, dar 

mai mică de 2% din populaţia naţională a speciei. Elementele 

de habitat importante pentru specie sunt în stare bună de 
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conservare - B, iar populaţia din sit nu este izolată în relaţie cu 

aria naturală de răspândire - C. Valoarea sitului pentru 

conservarea speciei este considerată bună - B.  

După cunoştinţele noastre nu există date bibliografice 

referitoare la distribuţia speciei în aria vizată. 

 

Tabelul nr. 73 

A. Date generale ale speciei: Canis lupus 

Nr  Informa ţie/Atribut  Descriere 

1 Cod Specie - 

EUNIS 

 

2 Denumirea 

ştiinţifică  

Canis lupus Linnaeus, 1758 

3 Denumirea 

populară 

Lup  

4 Statutul de 

conservare în 

România 

Specie vulnerabilă 

5 Descrierea speciei  Lupul este o specie de canid care se aseamănă morfologic cu un 

câine de talie medie-mare şi are o greutate medie între 35-60 kg 

şi o lungime totală între 1,10 şi 1,50 m. Blana este formată din 

peri lungi şi aspri care acoperă un strat de peri moi, deşi, situat 

lângă piele, cu rol termoizolator. Culoarea blănii este cenuşiu-

maronie, înspicată. Media de viaţă în sălbăticie este de circa 10 

ani. Împerecherea are loc în decembrie-februarie, iar puii, în 

medie 5-6, se nasc după aproximativ 2 luni de gestaţie, într-o 

vizuină. Hrana de bază este reprezentată de ungulate sălbatice, 

respectiv cerb, căprior şi mistreţ, dar dieta poate fi completată cu 

pradă de dimensiuni mai mici, materie vegetală, gunoaie sau 

animale domestice. Lupii trăiesc în perechi sau haite, a căror 

mărime depinde în general de configuraţia terenului şi de 

disponibilitatea prăzii, dar variază şi cu anotimpul. Există şi lupi 

solitari, care nu au un teritoriu definit. Lupii se deplasează pe 
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distanţe mari în căutarea prăzii, chiar 100 km într-o noapte, iar 

suprafaţa teritoriilor se schimbă în funcţie de disponibilitatea 

prăzii. 

6 Perioade critice Tot timpul anului. Iarna specia este vulnerabilă datorită 

dificultăţilor de procurare a hranei, iar primăvara, vara şi toamna 

este perioada de creştere a puilor şi de dispersie a subadulţilor. 

7 Cerinţe de habitat Preferă zone în care există o alternanţă între zonele împădurte şi 

cele deschise, evitând pădurile compacte, unde de altfel şi 

speciile de pradă sunt mai puţin abundente. Nu are cerinţe 

specifice pentru anumite tipuri de ecosisteme de pădure, dar 

prefer zonele unde prezenţa umană este mai redusă. 

8 Arealul speciei Este are un areal holartic, fiind prezent în America de Nord, 

Europa şi Asia. În prezent are o distribuţie insulară în această 

zonă, din cauza distrugerii habitatelor, persecuţiei intense şi unor 

bariere în calea dispersiei.   

9 Distribuţia în 

România 

Lupul trăieşte în special în etajul colinar şi montan, dar este 

prezent în Delta Dunării, fiind mult mai rar în zona de şes. 

Această distribuţie se datorează în special distrugerii habitatului 

şi a persecuţiei, şi mai puţin unei preferinţe ecologice pentru 

zonele mai înalte. 

10 Populaţia naţională  Efectivul populaţional actual în România este considerat de circa 

2000 – 2500 indivizi, dar nu există de fapt o corelaţie între 

mărimea estimată a populaţiei de lup şi cea a principalelor specii 

pradă - cerb, căprior, mistreţ. Se consideră populaţia de lup mult 

supraestimată la nivel naţional, în vederea asigurării cotelor de 

vânătoare la lup în condiţiile derogărilor acordate anual - 

Predoiu, G. 2010 

11 Calitatea datelor 

privind populaţia 

naţională 

Slabă   

12.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 

88, 89 
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Tabelul nr. 74 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: Canis lupus 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Specia Canis lupus Linnaeus, 1758 

2.  Informaţii specifice 

speciei 

Întreg situl face parte din teritoriile perechilor/haitelor de lupi.  

3.  Distribuţia speciei - 

harta distribuţiei 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 58 şi 63 

4.  Distribuţia speciei - 

interpretare 

Specia utilizează întreg teritoriul sitului, cu precădere zonele 

mai liniştite şi îndepărtate de habitatele locuite, zonele unde se 

desfăşoară activităţi de exploatare forestieră şi zonele 

industriale - ex. cariere în exploatare. Au fost identificate urme 

şi/sau lăsături în zona valea Adăpătoarea, între valea Şinteului 

şi valea Mare, Dealul Staule şi dealul Şitău. A fost identificată o 

vizuină nefolosită în zona Dealul Pleş. 

5.  Statutul de prezenţă 

- temporal 

Rezident  

6.  Statutul de prezenţă 

- spaţial 

Larg răspândită 

7.  Statutul de prezenţă 

- management  

Nativă 

8.  Abundenţă  Rară  

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iulie 2013-decembrie 2014 

10.  Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Specia Canis lupus este trecută în formularul standard al sitului 

ca prezentă/rezidentă, fără date cu privire la efective 

populaţionale. Mărimea populaţiei este clasată în categoria C, 

respectiv mărimea populaţiei în sit este mai mare de 0%, dar 

mai mică de 2% din populaţia naţională a speciei. Elementele 

de habitat importante pentru specie sunt în stare bună de 

conservare - B, iar populaţia din sit nu este izolată în relaţie cu 

aria naturală de răspândire - C. Valoarea sitului pentru 
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conservarea speciei este considerată bună - B.  

Au fost colectate date şi de la ocoalele silvice, gestionarii 

fondurilor de vânătoare care se suprapun cu situl, precum şi de 

la persoane fizice. 

 

Tabelul nr. 75 

A. Date generale ale speciei: Myotis myotis 

Nr  Informa ţie/Atribut  Descriere 

1 Cod Specie - 

EUNIS 

1486  

N 2000 - 1324 

2 Denumirea 

ştiinţifică  

Myotis myotis Borkhausen, 1797 

3 Denumirea 

populară 

Liliac comun mare, liliac mare cu urechi de şoarece  

4 Statutul de 

conservare în 

România 

Preocupare minimă - IUCN 

Periclitată - Cartea roşie a vertebratelor din România 

5 Descrierea speciei  Este una dintre cele mai mari specii de lilieci europeni, cu 

lungimea de 112-140 mm şi greutatea de până la 45 g. Are urechi 

lungi şi late cu 7-8 pliuri transversale. Tragusul este larg la bază 

şi se ridică până aproape de jumătatea urechii. Blana este deasă şi 

are culoare brun cenuşie, uneori chiar roşcată pe partea dorsală şi 

albă sau cenuşiu deschis pe partea ventrală. Specia este poligam-

poligină, iar maturitatea sexuală este atinsă încă din primul an de 

viaţă. Acuplarea are loc începând cu luna august. Gestaţia 

durează între 50-70 zile. Femelele fată un singur pui la mijlocul 

lunii iunie sau începutul lunii iulie, care devine independent după 

5-6 săptămâni. Specia este pronunţat gregară, maternităţile fiind 

formate dintr-un număr mare de femele, chiar câteva mii. 

Perioada de hibernare este în intervalul noiembrie – martie.  

6 Perioade critice Noiembrie – martie, perioada de hibernare şi iunie - august, 

perioada de fătare şi creştere a puilor.  

7 Cerinţe de habitat Specia are cerinţe diferite de habitat în perioada activă, când are 
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nevoie de adăposturi pentru zi şi maternitate, dar şi de teritorii de 

hrănire, iar în perioada de hibernare are nevoie de adăposturi 

subterane. Altitudinal poate fi întâlnită până la 2000 m. Este o 

specie termofilă şi antropofil-sinantropă. Adăposturile de zi în 

perioada activă sunt reprezentate în general de structuri 

antropice, cum sunt podurile clădirilor, turle de biserici, dar şi 

naturale, reprezentate de scorburile copacilor.  Coloniile de 

maternitate sunt situate în poduri de case şi turle de biserici, 

uneori peşteri, iar hibernaculele sunt localizate în general în 

cavităţi subterane, mai ales peşteri, dar şi pivniţe şi galerii de 

mină, unde temperaturile sunt cuprinse  între 7-12°C şi există 

umiditate crescută. Coloniile de hibernare pot fi mixte, alcătuite 

din mai multe specii. Are un zbor lent şi vânează în special la 

sol. Hrana este reprezentată de insecte, mai ales coleoptere, 

diptere, lepidoptere şi ortoptere. Vânează în general prin 

„ascultare pasivă”, orientându-se după zgomotul emis de pradă, 

în interiorul pădurilor de foioase sau mixte, poieni şi lizierele, 

dar şi terenurile deschise, de-a lungul şirurilor de copaci, 

deasupra zonelor cu tufărişuri. Începe să vâneze odată cu lăsarea 

întunericului. Deplasările între hibernacule şi teritoriile de 

hrănire din perioada activă nu depăşesc în general 125 de km, iar 

deplasările zilnice de la adăposturile diurne spre zonele de 

hrănire nu depăşesc de obicei 10-15km. 

8 Arealul speciei La nivel global această specie este răspândită în vestul 

Palearcticii, din sudul Marii Britanii în vest şi până în Asia Mică, 

din sudul Peninsulei Scandinave şi până la Marea Mediterană. 

9 Distribuţia în 

România 

La nivel naţional specia este întâlnită mai ales în regiunile de 

deal şi munte, în toate regiune ţării, inclusiv în Dobrogea. 

10 Populaţia naţională  5000 de indivizi - Cartea roşie a vertebratelor din România 

11 Calitatea datelor 

privind populaţia 

naţională 

Slabă 

12.  Fotografii Vezi Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 90 
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Tabelul nr. 76 

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: Myotis myotis 

Nr Informa ţie/Atribut  Descriere 

1.  Specia Myotis myotis Borkhausen, 1797 

2.  Informaţii specifice 

speciei 

Specia este o prezenţă certă în sit, în perioada activă, în zonele 

împădurite, şi pajiştile din apropierea pădurilor. 

3.  Distribuţia speciei - 

harta distribuţiei 

Vezi Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, nr. 59 şi 64 

4.  Distribuţia speciei - 

interpretare 

Specia este răspândită aproximativ pe toată suprafaţa sitului, în 

pădurile de fag şi quercinee şi pajişti. Specia nu este prezentă 

în plantaţiile de conifere, în tăieturi, în jurul carierelor în 

exploatare, precum şi în habitatele forestiere aflate în stare de 

conservare nefavorabilă - regenerare. Prezenţa speciei a fost 

identificată în 77 de puncte. Punctele unde a fost detectată 

prezenţa speciei sunt situate în teritorii de hrănire. În limitele 

sitului nu există hibernacule şi nici maternităţi. Au fost 

identificate două peşteri - Cetatea Şoimului, peştera Jurcoaia – 

valea Morii - pe teritoriul sitului, dar acestea sunt de 

dimensiuni reduse şi nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru 

a putea fi utilizate de specia ţintă pentru hibernare sau pentru 

agregarea coloniilor de maternitate.  

5.  Statutul de prezenţă 

- temporal 

Rezident - perioada activă 

6.  Statutul de prezenţă 

- spaţial 

Larg răspândită 

7.  Statutul de prezenţă 

- management  

Nativă 

 

8.  Abundenţă  150-250 de indivizi 

9.  Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Iulie 2013-decembrie 2014 

10.  Alte informaţii Specia Myotis myotis este trecută în formularul standard al 
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privind sursele de 

informaţii 

sitului ca prezentă/rezidentă, prezentă în perioadele de 

reproducere şi de iernat şi prezentă sub semnul întrebării în 

perioada de pasaj, fără date cu privire la efective populaţionale. 

Mărimea populaţiei este clasată în categoria C, respectiv 

mărimea populaţiei în sit este mai mare de 0%, dar mai mică de 

2% din populaţia naţională a speciei. Elementele de habitat 

importante pentru specie sunt în stare bună de conservare - B, 

iar populaţia din sit nu este izolată în relaţie cu aria naturală de 

răspândire - C. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este 

considerată bună - B. 

Dupa cunoştinţele noastre nu există date bibliografice 

referitoare la distribuţia speciei în aria vizată 

 

2.3.3.8. Hărţile de distribuţie a speciilor  

 

Hărţile distribuţiei speciilor sunt furnizate pentru toate speciile pentru care se realizează 

evaluarea stării de conservare a biodiversităţii. 

 

2.3.3.8.1 Hăr ţile de distribuţie a speciilor ca poligon 

 

Plante inferioare  

Nu este cazul 

 

Plante superioare  

Nu este cazul 

 

Nevertebrate 

Nu este cazul 

 

Ihtiofaun ă 

Nu este cazul 

 

Herpetofaună 
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Nu este cazul 

 

Avifaună 

Nu este cazul 

 

Mamifere 

Tabelul nr. 77 

Distribu ţia speciei Lynx lynx în situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Specia Lynx lynx 

A.2 Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

 Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă - discutabil 

A.2 Localizarea speciei 

[geometrie] 

Vezi Harta de distribuţie în Anexa nr. 1 la Planul de 

management - Hărţi, nr.57 şi 62 

A.3 Localizarea speciei 

[descriere] 

Este posibil ca specia să utilizeze zone de pe suprafaţa sitului 

ca teritoriu de vânătoare. Acum câţiva ani a fost observat un 

individ pe Valea Morii, iar informaţii confidenţiale, 

neverificabile, arată că un individ a fost braconat prin 

împuşcare în zona Poiana Florilor. 

A.4 Mărimea populaţiei 

speciei în locul 

respectiv 

0-2 indivizi 

A.5. Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei în 

locul respectiv  

 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 

datelor obţinute prin măsurători parţiale 

A.6. Clasa densităţii 

speciei 

 Scăzută. 

A.7. Confidenţialitate  Informaţii confidenţiale 

A.8. Alte detalii  

 

Tabelul nr. 78 
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Distribu ţia speciei Canis lupus în situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Specia Canis lupus 

A.2 Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

 Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă  

A.2 Localizarea speciei 

[geometrie] 

Vezi Harta de distribuţie în Anexa nr. 1 la Planul de 

management - Hărţi, nr.58 şi 63 

A.3 Localizarea speciei 

[descriere] 

Specia foloseşte toată suprafaţa sitului, dar teritoriile se extind 

şi în afara limitelor sitului. Au fost identificate urme şi/sau 

lăsături în zona valea Adăpătoarea, între valea Şinteului şi 

valea Mare, Dealul Staule şi dealul Şitău. A fost identificată o 

vizuină nefolosită în zona Dealul Pleş. 

A.4 Mărimea populaţiei 

speciei în locul 

respectiv 

2-5 indivizi 

A.5. Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei în 

locul respectiv  

 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 

datelor obţinute prin măsurători parţiale 

A.6. Clasa densităţii 

speciei 

 Scăzută. 

A.7. Confidenţialitate  Informaţii publice 

A.8. Alte detalii  

 

Tabelul nr. 79 

Distribu ţia speciei Myotis Myotis în situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Specia Myotis myotis 1486 

N 2000 - 1324 
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A.2 Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

 Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă - în perioada 

activă. Specia nu hibernează pe teritoriul sitului din lipsă de 

adăposturi subterane corespunzătoare. 

A.2 Localizarea speciei 

[geometrie] 

Vezi Harta de distribuţie în Anexa nr. 1 la Planul de 

management - Hărţi, nr.59 şi 64 

A.3 Localizarea speciei 

[descriere] 

Specia foloseşte suprafaţa sitului ca teritorii de vânătoare şi 

deplasare, cu excepţia plantaţiilor de conifere, a zonelor de 

regenerare şi a zonelor din apropierea carierelor în exploatare. 

A.4 Mărimea populaţiei 

speciei în locul 

respectiv 

Mărimea populaţiei pe teritoriul sitului se situează în 

intervalul 150-250 indivizi. 

A.5. Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei în 

locul respectiv  

 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 

datelor obţinute prin măsurători parţiale 

A.6. Clasa densităţii 

speciei 

 Scăzută. 

A.7. Confidenţialitate  Informaţii publice 

A.8. Alte detalii Pe teritoriul sitului nu au fost identificate adăposturi subterane 

utilizate ca hibernacule şi nici clădiri/poduri/peşteri utilizate 

ca maternităţi, astfel încât nu există colonii ale speciei. 

Populaţia prezentă în sit foloseşte ca adăposturi diurne 

scorburile copacilor, de obicei individual. 

 

2.3.3.8.2 Hăr ţile de distribuţie a speciilor ca punct 

 

Plante inferioare  

Nu este cazul 

 

Plante superioare  

Nu este cazul 

 

Nevertebrate 
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Tabelul nr. 80 

Distribu ţia speciei Austropotamobius torrentium în situl Natura 2000 ROSCI0322 

Muntele Şes 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Specia Austropotamobius torrentium Schrank, 1803 

44 

Cod Natura 2000: 1093 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă 

B.2. Localizarea speciei 

-geometrie 

Vezi Harta de distribuţie în Anexa nr. 1 la Planul de 

management - Hărţi, nr.51 

B.3. Suprafaţa 

habitatului grupului 

de indivizi 

- 

B.4. Localizarea speciei 

- descriere  

Au fost identificate exemplare adulte şi juvenile în pâraiele 

din principalele văi din sit. 

B.5. Mărimea populaţiei 

speciei în locul 

respectiv 

Estimăm populaţia la un număr de 5000–20000 adulţi şi 

juvenili. 

B.6. Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei în 

locul respectiv  

Slabă 

B.7. Clasa densităţii 

speciei 

Medie 

B.8. Confidenţialitate Informaţii publice 

B.9 Alte detalii - 

 

Tabelul nr. 81 

Distribu ţia speciei Carabus variolosus în situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Specia Carabus variolosus Fabricius, 1787 
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196425   

Cod Natura 2000: 4014 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă 

B.2. Localizarea speciei 

-geometrie 

Vezi Harta de distribuţie în Anexa nr. 1 la Planul de 

management - Hărţi, nr.52 

B.3. Suprafaţa 

habitatului grupului 

de indivizi 

- 

B.4. Localizarea speciei 

- descriere  

A fost identificat – ca adult – în pădurile de fag, sau amestec 

de foioase, pe malurile pâraielor. 

B.5. Mărimea populaţiei 

speciei în locul 

respectiv 

Estimăm populaţia din sit la un număr de 1000–10000 adulţi 

B.6. Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei în 

locul respectiv  

Slabă 

B.7. Clasa densităţii 

speciei 

Medie 

B.8. Confidenţialitate Informaţii publice 

B.9 Alte detalii - 

 

Tabelul nr. 82 

Distribu ţia speciei Rosalia alpina în situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Specia Rosalia alpina  - Linnaeus, 1758 

313   

Cod Natura 2000: 1087 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă 
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B.2. Localizarea speciei 

-geometrie 

Vezi Harta de distribuţie în Anexa nr. 1 la Planul de 

management - Hărţi, nr.53 

B.3. Suprafaţa 

habitatului grupului 

de indivizi 

- 

B.4. Localizarea speciei 

- descriere  

Specia a fost identificată - ca adult – în habitatele în care 

predomină sau este prezent fagul. 

B.5. Mărimea populaţiei 

speciei în locul 

respectiv 

Estimăm populaţia din sit la un număr de 1000-5000 adulţi. 

B.6. Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei în 

locul respectiv  

Slabă  

B.7. Clasa densităţii 

speciei 

Medie 

B.8. Confidenţialitate Informaţii publice. 

B.9 Alte detalii - 

 

Tabelul nr. 83 

Distribu ţia speciei Isophya stysi în situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Specia Isophya stysi Cejchan, 1957 

196474 

Cod Natura 2000: 4050 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă 

B.2. Localizarea speciei 

-geometrie 

Vezi Harta de distribuţie în Anexa nr. 1 la Planul de 

management - Hărţi, nr.54 

B.3. Suprafaţa 

habitatului grupului 

de indivizi 

 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

189 

 

B.4. Localizarea speciei 

- descriere  

Au fost identificate exemplare adulte şi nimfe în diferite stadii 

de dezvoltare în pajiştile mezofile şi în lizierele pădurilor de 

gorun şi cer. 

B.5. Mărimea populaţiei 

speciei în locul 

respectiv 

Estimăm populaţia din sit la un număr de 10000–20000 

indivizi. 

B.6. Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei în 

locul respectiv  

Slabă 

B.7. Clasa densităţii 

speciei 

Medie 

B.8. Confidenţialitate Informaţii publice 

B.9 Alte detalii - 

 

Ihtiofaun ă 

Nu este cazul 

 

Herpetofaună 

Tabelul nr. 84 

Distribu ţia speciei Triturus cristatus în situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Specia Triturus cristatus 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă 

B.2. Localizarea speciei 

-geometrie 

Vezi Harta de distribuţie în Anexa nr. 1 la Planul de 

management - Hărţi, nr.55 şi 60 

B.3. Suprafaţa 

habitatului grupului 

de indivizi 

46494,5 mp – 60000 mp 

- 4,6 – 6 ha 

B.4. Localizarea speciei 

- descriere  

Specia a fost identificată pe Valea Frumoasă, Valea Cuzap, pe 

Valea Secătura, Valea Morii, Valea Topliţa, Valea Şeran, în 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

190 

 

vecinătatea Mlaştinii de la Iaz şi pe Valea Lucşoara 

B.5. Mărimea populaţiei 

speciei în locul 

respectiv 

100 - 150 indivizi 

B.6. Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei în 

locul respectiv  

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 

datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 

B.7. Clasa densităţii 

speciei 

Medie; 

 

B.8. Confidenţialitate Informaţii publice. 

B.9 Alte detalii Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 85 

Distribu ţia speciei Bombina variegata în situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Specia Bombina variegata 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă 

B.2. Localizarea speciei 

-geometrie 

Vezi Harta de distribuţie în Anexa nr. 1 la Planul de 

management - Hărţi, nr.56 şi 61 

B.3. Suprafaţa 

habitatului grupului 

de indivizi 

41,3 - 45 ha 

B.4. Localizarea speciei 

- descriere  

Specia a fost identificată în bălţi temporare şi permanente pe 

întreaga suprafaţă a sitului; pe văile: Huta, Secătura, Lucuţ, 

Morii, Dobineşti, Răchiţeasca, Pârâul Omului, Valea Micşa, 

Borod, Şeran, Topliţa, Şesii, Iaz, Lucşoara, Cuzap, Marca şi 

Valea Frumoasă. 

B.5. Mărimea populaţiei 

speciei în locul 

respectiv 

1500 – 2000 indivizi 
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B.6. Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei în 

locul respectiv  

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 

datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 

B.7. Clasa densităţii 

speciei 

Medie; 

 

B.8. Confidenţialitate Informaţii publice. 

B.9 Alte detalii Nu este cazul 

 

Avifaună 

Nu este cazul 

 

Mamifere 

Tabelul nr. 86 

Distribu ţia speciei Myotis myotis în situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Specia Myotis myotis 1486 

N 2000 - 1324 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

 Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă - în perioada 

activă. Specia nu hibernează pe teritoriul sitului din lipsă de 

adăposturi subterane corespunzătoare. 

B.2. Localizarea speciei 

-geometrie 

Punctele furnizate reprezintă punctele de eşantionaj în care 

prezenţa speciei a fost detectată în timpul zborului de hrănire. 

Specia foloseşte toată suprafaţa sitului ca teritorii de vânătoare 

şi deplasare, cu excepţia plantaţiilor de conifere, a zonelor 

forestiere cu structură degradată - regenerare - şi a zonelor din 

apropierea carierelor în exploatare.  

Vezi Harta de distribuţie în Anexa nr. 1 la Planul de 

management - Hărţi, nr.59 şi 64 

B.3. Suprafaţa 

habitatului grupului 

de indivizi 

Nu e cazul 

B.4. Localizarea speciei Prezenţa speciei a fost identificată pe valea Şinteului, drum 
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- descriere  acces Poiana Florilor, Pădurea Mare, Valea Adăpătoarea, 

Dealul Făget, Măgura, Valea Boului, Dealul Piciorul Iepei, 

Dealul Râului, Dealul Şipotului, Dealul Mare. 

B.5. Mărimea populaţiei 

speciei în locul 

respectiv 

150-250 indivizi pe teritoriul sitului 

B.6. Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei în 

locul respectiv  

 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 

datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 

B.7. Clasa densităţii 

speciei 

 Scăzută. 

B.8. Confidenţialitate  Informaţii publice. 

B.9. Alte detalii  

 

2.3.4. Alte specii de floră şi faună relevante pentru aria naturală protejată 

 

2.3.4.1. Plante superioare 

Tabelul nr. 87 

Specii de plante rare în situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Nr Informa ţie/Atribut Observa ţie 

1.  Codul speciei - 

2.  Denumirea ştiinţifică  Ophrys scolopax subsp. cornuta [Steven] E.G. 

Camus 1908 

3.  Denumirea populară Albină 

4.  Observaţii R – Rară, este prezentă la limita sitului dinspre 

Tinăud, singurul loc cunoscut de prezenţă din 

Transilvania 

Nr Informa ţie/Atribut  

1.  Codul speciei - 

2.  Denumirea ştiinţifică  Ophrys sphegodes Mill. 

3.  Denumirea populară - 

4.  Observaţii R – Rară, este prezentă la limita sitului dinspre 
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Tinăud, singurul loc cunoscut de prezenţă din 

Transilvania 

Nr Informa ţie/Atribut  

1.  Codul speciei - 

2.  Denumirea ştiinţifică  Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 

 

3.  Denumirea populară - 

4.  Observaţii R – Rară, prin pajişti 

Nr Informa ţie/Atribut  

1.  Codul speciei - 

2.  Denumirea ştiinţifică  Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 

3.  Denumirea populară - 

4.  Observaţii R – Rară, prin pădurile de foioase 

Nr Informa ţie/Atribut   

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 

3. Denumirea populară Buruiană de Junghiuri 

4. Observaţii R – Rară, prin pădurile de foioase 

Nr Informa ţie/Atribut   

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Cephalanthera rubra (L.) Rich. 

3. Denumirea populară Căpşunică 

4. Observaţii R – Rară, prin pădurile de foioase 

Nr Informa ţie/Atribut   

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Dactylorhiza maculata (L.) Soó 

3. Denumirea populară Mâna Maicii Domnului 

4. Observaţii R – Rară, prin pădurile de foioase 

Nr Informa ţie/Atribut   

1. Codul speciei  

2. Denumirea ştiinţifică  Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. 

3. Denumirea populară - 
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4. Observaţii R – Rară, prin pădurile de foioase 

Nr Informa ţie/Atribut   

1. Codul speciei  

2. Denumirea ştiinţifică  Limodorum abortivum (L.) Sw. 

3. Denumirea populară - 

4. Observaţii R – Rară, prin pădurile de foioase 

Nr Informa ţie/Atribut   

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Orchis coriophora L. 

3. Denumirea populară Ploşniţoasă 

4. Observaţii R – Rară, prin pajişti 

Nr Informa ţie/Atribut   

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Orchis purpurea Huds. 

3. Denumirea populară - 

4. Observaţii R – Rară, prin pajişti 

Nr Informa ţie/Atribut   

1. Codul speciei  

2. Denumirea ştiinţifică  Spiranthes spiralis (L.) Chevall. 

3. Denumirea populară - 

4. Observaţii R – Rară, prin pajişti 

Nr Informa ţie/Atribut   

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Drosera rotundifolia L. 

3. Denumirea populară - 

4. Observaţii R - Rară, doar în Mlaştina de la Iaz, judeţul Sălaj 

Nr Informa ţie/Atribut   

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Quercus frainetto Ten. 

3. Denumirea populară Gârniţă 

4. Observaţii Aceste arborete rare se regăsesc doar la limita vestică 

a sitului   
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Nr Informa ţie/Atribut   

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Ruscus hypoglossum L. 

3. Denumirea populară Cornişor 

4. Observaţii Specie ocrotită în România ca monument al naturii 

 

2.3.4.2. Nevertebrate 

Tabelul nr. 88 

Alte specii de nevertebrate în situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Nr Informa ţie/Atribut Observa ţie 

1.  Codul speciei 1083 

2.  Denumirea ştiinţifică  Lucanus cervus  

3.  Denumirea populară Rădaşcă, Răgace, Caradaşcă 

4.  Observaţii NT - Near threatened 

Nr Informa ţie/Atribut Observa ţie 

1.  Codul speciei 1060 

2.  Denumirea ştiinţifică  Lycaena dispar   

3.  Denumirea populară - 

4.  Observaţii VU - Vulnerable 

Nr Informa ţie/Atribut Observa ţie 

1.  Codul speciei 6199 

2.  Denumirea ştiinţifică  Callimorpha quadripunctaria  

3.  Denumirea populară Molia tigru 

4.  Observaţii LC - Least concern 

Nr Informa ţie/Atribut Observa ţie 

1.  Codul speciei 4046 

2.  Denumirea ştiinţifică  Cordulegaster heros  

3.  Denumirea populară - 

4.  Observaţii NT- Near threatened 

Nr Informa ţie/Atribut Observa ţie 

1.  Codul speciei 4046 

2.  Denumirea ştiinţifică  Cordulegaster heros  
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3.  Denumirea populară - 

4.  Observaţii NT- Near threatened 

Nr Informa ţie/Atribut Observa ţie 

1.  Codul speciei 4054 

2.  Denumirea ştiinţifică  Pholidoptera transsylvanica 

3.  Denumirea populară Cosaş transilvan 

4.  Observaţii NE - Not evaluated 

Nr Informa ţie/Atribut Observa ţie 

1.  Codul speciei 4052 

2.  Denumirea ştiinţifică  Odontopodisma rubripes 

3.  Denumirea populară Lăcustă de munte cu picioare roşii  

4.  Observaţii NE - Not evaluated 

Nr Informa ţie/Atribut Observa ţie 

1.  Codul speciei - 

2.  Denumirea ştiinţifică  Protaetia – respectiv Liocola - lugubris 

3.  Denumirea populară - 

4.  Observaţii LC - Least concern 

Nr Informa ţie/Atribut Observa ţie 

1.  Codul speciei - 

2.  Denumirea ştiinţifică  Protaetia – respectiv Cetonischema - speciossissima 

3.  Denumirea populară - 

4.  Observaţii NT- Near threatened 

 

2.3.4.3.Herpetofaună 

Tabelul nr. 89 

Alte specii de herpetofaună în situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Nr Informa ţie/Atribut Observa ţie 

1.  Codul speciei 10595 

2.  Denumirea ştiinţifică  Salamandra salamandra 

3.  Denumirea populară Salamandră 

4.  Observaţii Specie relativ comună în sit. Au fost identificaţi atât 

indivizi adulţi cât şi larve. 
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Nr Informa ţie/Atribut Observa ţie 

1.  Codul speciei 10595 

2.  Denumirea ştiinţifică  Triturus alpestris 

3.  Denumirea populară Triton de munte  

4.  Observaţii Specie relativ comună în sit. Au fost identificaţi atât 

indivizi adulţi cât şi larve. 

Nr Informa ţie/Atribut Observa ţie 

1.  Codul speciei 10595 

2.  Denumirea ştiinţifică  Triturus vulgaris ampelensis 

3.  Denumirea populară Triton comun transilvănean 

4.  Observaţii Specie relativ comună în sit. 

Nr Informa ţie/Atribut Observa ţie 

1.  Codul speciei 779 

2.  Denumirea ştiinţifică  Rana temporaria  

3.  Denumirea populară Broască roşie de munte 

4.  Observaţii Specie comună în sit.  

Nr Informa ţie/Atribut Observa ţie 

1.  Codul speciei 778 

2.  Denumirea ştiinţifică  Rana dalmatina 

3.  Denumirea populară Broasca roşie de pădure 

4.  Observaţii Specie comună în sit.  

Nr Informa ţie/Atribut Observa ţie 

1.  Codul speciei 778 

2.  Denumirea ştiinţifică  Bufo bufo 

3.  Denumirea populară Broască râiosă brună 

4.  Observaţii Specie comună în sit.  

 

2.3.4.4.Mamifere 

Tabelul nr. 90 

Alte specii de mamifere în situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Nr Informa ţie/Atribut Observa ţie 

1. Codul speciei 314945 
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2. Denumirea ştiinţifică  Felis silvestris 

3. Denumirea populară Pisica sălbatică 

4. Observaţii Frecventă 

 

2.4. Informaţii socio-economice şi culturale 

 

2.4.1. Comunităţile locale şi factorii interesaţi 

A. Comunităţi locale 

 

• Harta unit ăţilor administrativ teritoriale 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 65. 

 

• Lista unităţilor administrativ-teritoriale peste care se extinde Situl Natura 2000 

Muntele Şes 

Tabelul nr. 91 

Unităţi administrative-teritoriale în situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Judeţ UAT 
Suprafata 

sitului 

Suprafata 

UAT 

Procent 

din UAT 

Procent 

din ANP 

Bihor 

 

Oraşul Aleşd 4731,76 7245 65,31 13,57 

Comuna Auşeu 3666,93 7258 50,52 10,51 

Comuna Borod 5714,94 10562 54,11 16,38 

Comuna Bratca 280,82 13648 2,06 0,81 

Comuna Brusturi 976,67 10343 9,44 2,80 

Comuna Derna 446,67 4921 9,08 1,28 

Comuna Lugaşu de Jos 1349,71 5851 23,07 3,87 

Comuna Popeşti 4043,33 10876 37,18 11,59 

Comuna Suplacu de 

Barcău 
573,57 4447 12,90 1,64 

Comuna Şinteu 2306,33 4933 46,75 6,61 

Cluj Comuna Negreni 130,96 6562 2,00 0,38 

Sălaj 

Comuna Halmăşd 1783,53 5979 29,83 5,11 

Comuna Marca 1077,28 4837 22,27 3,09 

Comuna Plopiş 3212,99 8038 39,97 9,21 
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Comuna Sâg 1732,51 8788 19,71 4,97 

Comuna Valcău de Jos 2852,86 6323 45,12 8,18 

TOTAL  34.880,85 120.611  100 

 

• Caracterizarea unităţilor administrativ-teritoriale 

Oraşul Aleşd 

Se află pe latura sud-vestică a Sitului Natura 2000 Muntele Şes. Are o suprafaţă totală de 

7245 ha, din care 4731,76 ha, adică 65,31% din suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale, 

este ocupată de sit; este unitatea administrativ-teritorială în care situl deţine cea mai mare 

pondere din totalul suprafeţei. Cele 4731,76 ha reprezintă 13,57% din suprafaţa totală a 

sitului. 

În Oraşul Aleşd sunt incluse şi localităţile componente Pădurea Neagră, Peştiş şi Tinăud.  

La Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, în Oraşul Aleşd au fost 

înregistrate 10066 de persoane, ceea ce încadrează oraşul, într-o clasificare la nivel naţional, 

în categoria oraşelor mici - sub 25000 de locuitori. Conform aceloraşi date, în Aleşd locuiau 

7486 de persoane, în Peştiş, 1295 de persoane, în Tinăud, 732 de persoane, iar în Pădurea 

Neagră, 553 de persoane. 

În mod firesc, având în vedere statutul urban al unităţii administrativ-teritoriale, cu un număr 

mai mare de locuitori, comparativ cu cele rurale, densitatea generală a populaţiei - 138,9 

locuitori/km2 şi densitatea agricolă a populaţiei - 396 locuitori/km2 sunt cu mult peste valorile 

medii din unităţile administrativ-teritoriale peste care se suprapune situl - 50, respectiv, 88,5 

locuitori/km2. 

Între ultimele două recensăminte - 2002, 2011 - populaţia oraşului Aleşd s-a redus cu 3,2% - 

scădere mai redusă decât media de -8,1% a unităţilor administrativ-teritoriale peste care se 

extinde situl, înregistrându-se însă diferenţieri între localităţile componente. În vreme ca în 

Aleşd numărul de locuitori a crescut cu 1,3%, la Pădurea Neagră, localitate mai izolată şi cu 

activităţi economice decăzute, numărul de locuitori s-a redus cu 20,8%, la Peştiş, cu 10,8%, 

iar la Tinăud, cu 9,1%. Oraşul Aleşd este una dintre puţinele unităţi administrativ-teritoriale 

peste care se extinde Situl Natura 2000 Muntele Şes care în perioada 2002 – 2012 a 

înregistrat un spor natural pozitiv, în principal urmare a ponderii mai reduse a populaţiei 

vârstnice. Astfel, rata medie a sporului natural a fost de 2,4‰, rezultată dintr-o natalitate 

medie de 12,6‰ şi o mortalitate medie de numai 10,2‰ - pondere redusă a populaţiei 

vârstnice. Mortalitatea infantilă medie înregistrată a fost de 14,8‰, o valoare destul de mare 
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pentru o unitate administrativ-teritorială din categoria urbanului. Rata medie sporului 

migrator a fost negativă, de -2,1‰ - rezultată dintr-o rată medie a stabilirilor de domiciliu de 

9,6‰ şi o rată medie a plecărilor cu domiciliul de 11,7‰, dar nu suficient de scăzută cât să 

anuleze mişcarea naturală a populaţiei; în consecinţă, rata medie a sporului de populaţie în 

perioada 2002 – 2012 a fost de 0,3‰. Rata medie a migraţiei temporare a fost de asemenea 

negativă - -4,4‰, calculată dintr-o rată medie a stabilirilor de reşedinţă de 11‰ şi o rată 

medie a plecărilor cu reşedinţa de 15,4‰. 

Urmărind structura populaţiei, pe baza Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din 

noiembrie 2011, constatăm o feminizare accentuată a populaţiei, înregistrându-se un indice 

de feminitate de 105,1 femei la 100 de bărbaţi, mai mare decât media unităţilor administrativ-

teritoriale peste care se suprapune situl, de 102,3 femei la 100 de bărbaţi; situaţia este, de 

altfel, specifică mediului urban, unde se concentrează o mai mare parte a activităţilor 

practicate de femei, în general din domeniul serviciilor. Şi structura populaţiei pe grupe de 

vârstă este specifică mediului urban, cu ponderi mari ale populaţiei mature şi ponderi reduse 

ale populaţiei vârstnice: tinerii reprezintă 25,4% - peste valoarea medie de 25%, populaţia 

matură, 62,6% - peste valoarea medie de 58%, iar populaţia vârstnică, numai 12%, mult sub 

valoarea mediei - 17%. După şcoala absolvită, populaţia oraşului Aleşd se încadrează în 

tipologia urbanului, cu ponderi mari ale absolvenţilor de învăţământ superior şi liceal 

superior şi mai reduse ale absolvenţilor de studii gimnaziale sau primare. De asemenea, 

imigrarea intensă şi ponderea ridicată a populaţiei de etnie rromă, mai puţin înclinată spre 

instruirea profesională, face ca şi ponderile celor fără studii sau analfabeţi să fie mai ridicate. 

Ca urmare, din totalul populaţiei de 10 ani şi peste, 13,1% a absolvit studii superioare, 5%, 

studii postliceale şi de maiştri, 26,7%, studii liceale, 14,7%, şcoala profesională sau de 

ucenici, 22,9%, învăţământul gimnazial, 12,4%, învăţământul primar, 5,3% nu are şcoală 

absolvită, iar 3,1% este analfabetă. 

Pe baza datelor recensământului din anul 2011 putem observa şi structura etnică şi 

confesională a populaţiei. Ca şi în alte unităţi administrativ-teritoriale urbane, şi la Aleşd 

remarcăm o mai mare varietate a etniilor şi confesiunilor înregistrate. Din punct de vedere 

etnic, din totalul populaţiei înregistrate, 60,9% este de etnie română, 15,5%, de etnie 

maghiară, 12,1%, de etnie rromă, 6,2%, de etnie slovacă, 0,2% de etnie germană, iar restul 

este încadrată în categoria altor etnii sau cu etnie nedeclarată. După religie, cea mai mare 

parte a populaţiei, dar fără să atingă 50%, este ortodoxă - 47,5%, urmată de cea romano-

catolică - 18,2%, în special maghiari şi slovaci, cea reformată - 10,1%, în special maghiari şi 

germani, cea penticostală - 9,3%, cea baptistă - 7,8%, cea greco-catolică - 0,8%, martorii lui 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

201 

 

Iehova - 0,2%, cea adventistă de ziua a şaptea - 0,1% şi cea unitariană - 0,1%. Restul 

populaţiei aparţine categoriei altor religii, fără religie, ateilor sau a celor cu religie 

nedeclarată. 

Activităţile economice principale sunt din domeniile serviciilor şi industriei, fără ca cele 

agricole să lipsească. 

Cea mai importantă unitate economică din oraş este Holcim Aleşd, una dintre cele două 

fabrici de ciment deţinute de SC Holcim România SA - alături de cea de la Câmpulung, cea 

de la Turda fiind închisă în anul 2009. Pe lângă aceasta, funcţionează alte trei mici fabrici de 

materiale de construcţii din beton. 

Producţia industrială este reprezentată şi de fabrici care realizează produse din aluminiu, 

ambalaje uşoare din metal şi de alte produse din metal, ambalaje din plastic, materiale din 

plastic pentru construcţii, elemente pentru construcţii metalice - şase unităţi, uşi şi ferestre din 

metal, şi articole din sticlă - cadouri personalizate pentru diferite evenimente. 

Întreţinerea utilajului tehnologic şi rebobinarea motoarelor electrice se realizează la SC 

Carmalex SRL Aleşd. 

În ramura industriei mobilei SC Bufmob SRL, înfiinţată în anul 2002, în prezent cu 10 

angajaţi, produce mobilă pentru dormitoare, bucătării, camere de zi, biblioteci, holuri. Pe 

lângă aceasta, funcţionează alte două mici fabrici de mobilă. În categoria altor produse din 

lemn se află două unităţi care realizează inclusiv produse din plută, două unităţi ce produc 

elemente de dulgherie pentru construcţii, o unitate ce produce ambalaje din lemn şi două 

unităţi pentru tăierea, rindeluirea şi impregnarea lemnului. 

Industria textilă şi a altor produse textile este reprezentată de şapte fabrici, cea a 

îmbrăcămintei, de cinci fabrici, iar cea a încălţămintei, de douăsprezece fabrici. În ramura 

altor produse textile cea mai importantă unitate este SC Eurocosmetic SRL, cu 34 de angajaţi, 

înfiinţată în 2006, care produce vată hidrofilă, dischete demachiante, beţişoare ORL, 

absorbante de diferite tipuri şi tampoane interne. 

Industria uşoară este completată de fabrici din domeniul industriei alimentare - o unitate de 

producţie şi conservare a cărnii, patru unităţi care realizează pâine, prăjituri şi produse de 

patiserie, trei unităţi de prelucrare şi conservare a legumelor şi fructelor, o unitate de 

prelucrarea ceaiului şi cafelei şi de o unitate a industriei tipografice. 

Reciclarea materialelor feroase, de hârtie, carton, a cauciucurilor uzate şi a deşeurilor 

electrice, electronice şi electrocasnice se face prin intermediul SC Remat Aleşd SA, cu 18 

angajaţi. 

Comerţul este dominat vânzarea bunurilor alimentare, băuturilor şi tutunului, la care se 
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adaugă comerţul legumelor şi fructelor proaspete, comerţul cărnii şi produselor proaspete din 

carne, al îmbrăcămintei şi încălţămintei, comerţul cu materiale de construcţii şi material 

lemnos, comerţul cu amănuntul al aparatelor electrocasnice, al echipamentelor electronice şi 

de telecomunicaţii, comerţul echipamentelor sportive, comerţul cu amănuntul al mobilei şi al 

instalaţiilor de iluminat, comerţul cu produse cosmetice şi de parfumerie, comerţul ziarelor şi 

al articolelor de papetărie, comerţul cu autovehicule uşoare, comerţul cu ridicata de piese şi 

accesorii pentru autovehicule, comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie - în regim de 

consignaţie, comerţul cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţul cu amănuntul 

al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, comerţul cu amănuntul al produselor 

farmaceutice, comerţul cu amănuntul al carburanţilor. Alte servicii prezente sunt 

transporturile rutiere de mărfuri şi de persoane, lucrările de construcţii de clădiri rezidenţiale 

şi nerezidenţiale, de drumuri şi autostrăzi, construcţiile de acoperişuri, lucrările de instalaţii 

sanitare, serviciile de curierat, de întreţinere şi reparaţie a autovehiculelor, serviciile turistice 

de cazare, alimentaţie şi agrement, cele de reparaţii ale diverselor articole industriale sau 

gospodăreşti, activităţile de creditare, de contabilitate, audit financiar şi de asigurări, 

serviciile de curăţenie, de protecţie şi gardă, de intermedieri imobiliare, serviciile veterinare, 

serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, serviciile de prelucrare a datelor şi 

administrare a paginilor web, activităţi de difuzare a programelor de televiziune, activităţi de 

difuzare a programelor radio, de editare a ziarelor, activităţi de producţie cinematografică, de 

realizare a înregistrărilor audio şi de editare de muzică, de fotografiere, servicii de publicitate. 

Dintre activităţile primare sunt prezente exploatarea forestieră, colectarea plantelor şi 

fructelor din flora spontană, cultura plantelor şi pregătirea terenului pentru agricultură, 

creşterea păsărilor şi exploatarea pietrişului în balastiere. 

Comuna Auşeu  

Se află în zona mediană a laturii sud-vestice a Sitului Natura 2000 Muntele Şes. Are o 

suprafaţă totală de 7258 ha, din care 3666,93 ha - 50,52% din suprafaţa comunei - sunt 

incluse în sit; cele 3666,93 ha, reprezintă 10,51% din suprafaţa totală a sitului. 

În Comuna Auşeu sunt incluse satele Auşeu - sat-reşedinţă de comună, Cacuciu Vechi, 

Codrişoru, Gheghie, Groşi şi Luncşoara. 

Conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din noiembrie 2011, populaţia stabilă a 

comunei era de 3033 de locuitori. Din punct de vedere al dimensiunii demografice, satele 

Luncşoara - 1016 locuitori, Groşi - 943 de locuitori şi Auşeu - 542 de locuitori sunt încadrate, 

la nivel naţional, în categoria satelor mijlocii, satele Gheghie - 255 de locuitori şi Cacuciu 

Vechi - 210 locuitori, în categoria satelor mici, iar satul Codrişoru - 67 de locuitori face parte 
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din categoria satelor foarte mici. 

Densitatea generală a populaţiei este de 41,8 locuitori/km2, iar densitatea agricolă, de 80 

locuitori/km2, ambele fiind cu puţin sub valorile medii înregistrate în unităţile administrativ-

teritoriale peste care se extinde situl - 50, respectiv, 88,5 locuitori/km2. 

În ce priveşte evoluţia numărului de locuitori, poziţia comunei în apropierea oraşului Aleşd, 

pe importante artere rutiere şi feroviare, a făcut ca între ultimele două recensăminte populaţia 

sa să se reducă cu numai 0,5%, mult peste valoarea medie a unităţilor administrativ-teritoriale 

din sit - 8,1%. La nivel de sate, scăderi importante s-au produs în satul izolat Codrişoru -

15,9%, în vreme ce trei din cele şase sate, aflate în zona de joasă altitudine a comunei, au 

înregistrat creşteri ale numărului de locuitori: Cacuciu Vechi, cu 10%, Gheghie, cu 3,7%, şi 

Auşeu, cu 3,4%. Situaţia se observă şi analizând datele referitoare la mişcarea populaţiei din 

perioada 2002 – 2012, unde constatăm o rată medie a sporului migrator pozitivă în comună, 

de 0,9‰, rezultată dintr-o rată medie a stabilirilor de domiciliu de 10,6‰ şi o rată medie a 

plecărilor cu domiciliul de 9,7‰. Mişcarea naturală a populaţiei a fost însă negativă, rata 

sporului natural fiind de -3,4‰ - natalitatea medie a fost de 10,5‰, iar mortalitatea medie, de 

13,9‰. O importantă pondere în mortalitatea generală mare o are şi valoarea medie mare a 

mortalităţii infantile, de 25,4‰. În consecinţă, rata medie a sporului de populaţie a fost 

negativă, de -2,5‰. Şi migraţia temporară a înregistrat valori negative, cu o rată medie de -

3,2‰ - rezultată dintr-o rată medie a stabilirilor de reşedinţă de 6,5‰ şi o rată medie a 

plecărilor cu reşedinţa de 9,7‰. 

Pe baza datelor din recensământul din anul 2011, structura populaţiei se remarcă un indice de 

feminitate situat puţin peste media unităţilor administrativ-teritoriale peste care se suprapune 

situl, 102,6 femei la 100 de bărbaţi, faţă de 102,3 femei la 100 de bărbaţi, şi o structură a 

populaţiei mai apropiată de cea specifică mediului urban, cu care comuna se învecinează, cu 

ponderi mai reduse ale populaţiei vârstnice şi mai mari ale populaţiei mature şi tinere. Astfel, 

în comuna Auşeu tinerii au o pondere de 25,3% - peste media de 25%, populaţia matură, de 

58% - asemănătoare mediei, iar populaţia vârstnică, de 16,7% - sub media de 17%. Ca 

urmare, estimăm că feminizarea populaţiei este legată mai mult de dezvoltarea unor activităţi 

economice specifice femeilor, în comună sau în oraşul Aleşd, decât de îmbătrânirea 

populaţiei. După şcoala absolvită, populaţia comunei se află într-o zonă de tranziţie între 

mediul rural şi cel urban, cu ponderi mai ridicate ale absolvenţilor de învăţământ superior şi 

secundar superior - liceal sau profesional şi de ucenici, ponderi medii de absolvenţi de 

învăţământ gimnazial şi ponderi reduse ale absolvenţilor de învăţământ primar, fără şcoală 

absolvită sau analfabeţi. Din populaţia de 10 ani şi peste, 6,3% a absolvit o instituţie de 
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învăţământ superior, 2,6%, o şcoală postliceală sau de maiştri, 24,2%, liceul, 16,5%, şcoala 

profesională sau de ucenici, 31,3%, şcoala gimnazială, 15,7%, învăţământul primar, 3,4%, nu 

are şcoală absolvită, iar 1,7% sunt chiar analfabeţi. 

Recensământul din noiembrie 2011 ne oferă şi informaţii referitoare la structura etnică şi 

confesională a populaţiei comunei. În proporţie de 83,9% populaţia comunei este de etnie 

română, urmată de cea de etnie rromă - 8,8%, slovacă - 5,6% şi maghiară - 0,3%, iar restul 

aparţine categoriilor altor etnii sau cu etnie nedeclarată. Cea mai mare parte a populaţiei 

slovace este concentrată în satul de altitudine Codrişoru, unde a fost colonizată în timpul 

Imperiului Habsburgic, în secolul al XIX-lea, pentru lucrul la pădure. Ulterior, slovacii au 

coborât şi în satele mai joase, în special de pe latura nordică a sitului, în bazinul Barcăului, 

unde s-au ocupat cu exploatarea resurselor subsolului. După religie, majoritatea populaţiei 

este de confesiune ortodoxă - 77,7%, urmată de adepţii religiilor neoprotestante penticostală - 

8,5% şi baptistă - 6,2%, de romano-catolici - 5,9%, în special slovaci, dar şi maghiari şi de 

greco-catolici - 0,2% şi reformaţi - 0,2%, în special maghiari. Restul populaţiei aparţine 

categoriilor altor religii, fără religie sau cu religie nedeclarată. 

Activităţile economice principale sunt legate de agricultură, respectiv, cultura plantelor şi 

creşterea animalelor, în mici unităţi economice, la care se adaugă exploatarea şi prelucrarea 

primară a lemnului - gatere. Dintre servicii, sunt prezente comerţul cu amănuntul al 

produselor alimentare, băuturilor şi tutunului şi transportul rutier de mărfuri. 

Comuna Borod 

Ocupă o suprafaţă însemnată în sud-estul şi estul Sitului Natura 2000 Muntele Şes. Are o 

suprafaţă totală de 10562 ha din care 5714,94 ha - 54,11 %  din suprafaţa comunei sunt 

incluse în sit. Cele 5714,94 ha reprezintă 16,38% din suprafaţa sitului; din acest punct de 

vedere, în comuna Borod se află cel mai mare procent din suprafaţa sitului. 

În Comuna Borod sunt incluse satele Borod - sat-reşedinţă de comună, Borozel, Cetea, 

Corniţel, Şerani şi Valea Mare de Criş. 

La Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din noiembrie 2011, în comuna Borod au fost 

recenzate 3843 de persoane. Clasificate din punct de vedere al numărului de locuitori, satele 

Borod - 1363 de locuitori, Şerani - 628 de locuitori, Borozel - 619 locuitori şi Corniţel - 511 

locuitori sunt încadrate, la nivel naţional, în categoria satelor mijlocii, iar satele Valea Mare 

de Criş - 484 de locuitori şi Cetea - 238 de locuitori, în categoria satelor mici. 

Densitatea generală a populaţiei este de 36,4 locuitori/km2, sub valoarea medie înregistrată în 

unităţile administrativ-teritoriale peste care se extinde situl, de 50 locuitori/km2; şi densitatea 

agricolă, de 73,1 locuitori/km2, este sub valoarea medie din unităţile administrativ-teritoriale 
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analizate - 88,5 locuitori/km2. 

Între ultimele două recensăminte populaţia comunei a scăzut cu 7,3%, mai lent decât media 

unităţilor administrativ-teritoriale analizate - 8,1%; reduceri mai intense s-au înregistrat în 

satul izolat Cetea -17,9%, iar mai lente, în satul-reşedinţă de comună, aflat lângă arterele 

importante de circulaţie -4,2%. Între 2002 şi 2012, valoarea medie a natalităţii din comună a 

fost de 12‰, a mortalităţii, de 16,5‰, iar a mortalităţii infantile, de 24,3‰; din acestea 

rezultă o rată medie a sporului natural negativă, de -4,5‰. Şi sporul migrator a înregistrat o 

rată medie apropiată, de -4,4‰, rezultată dintr-o rată medie a stabilirilor de domiciliu de 7‰ 

şi o rată medie a plecărilor cu domiciliul de 11,4‰. Ca urmare, rata medie a sporului de 

populaţie a fost la rândul ei negativă, înregistrând o valoare de -8,8‰. Mai intensă decât 

mişcarea mecanică definitivă a fost însă mişcarea temporară a populaţiei, rata medie a 

migraţiei temporare atingând 6‰ - rata medie a stabilirilor de reşedinţă a fost de 6‰, iar a 

plecărilor cu reşedinţa, de 12‰. 

Urmărind structura populaţiei, pe baza datelor recensământului din anul 2011, constatăm, în 

ce priveşte structura pe sexe şi pe grupe de vârstă, valori echilibrate. Indicele de feminitate de 

101,7 femei la 100 de bărbaţi, deşi indică o feminizare a populaţiei, este situat sub media 

unităţilor administrativ-teritoriale peste care se extinde situl - 102,3 femei la 100 de bărbaţi. 

Ponderea tinerilor, 25,9%, este peste medie, dar în apropierea ei - 25%, cea a maturilor, 

55,6%, se îndepărtează cel mai mult de medie - 58%, iar cea a vârstnicilor este din nou în 

apropierea mediei - 18,5%, faţă de 17%. După şcoala absolvită, populaţia comunei Borod se 

încadrează în tipologia rurală, cu cele mai ridicate ponderi în categoriile învăţământului 

gimnazial şi primar şi cu ponderi destul de ridicate ale celor fără şcoală absolvită şi analfabeţi 

- urmare a existenţei unor sate foarte izolate pe teritoriul comunei. Din populaţia de 10 ani şi 

peste, 5,6% a absolvit o instituţie de învăţământ superior, 1,9%, o şcoală postliceală sau de 

maiştri, 19,6%, un liceu, 13,6%, o şcoală profesională sau de ucenici, 33,7%, şcoala 

gimnazială, 19,8%, şcoala primară, 6,8% nu are şcoală absolvită, iar 3,3% este analfabetă. 

Recensământul din noiembrie 2011 ne oferă şi posibilitatea analizei structurii etnice şi 

confesionale a populaţiei comunei. Cea mai mare parte a populaţiei este de etnie română - 

80,5%, urmată de cea de etnie slovacă - 11,3%, rromă - 6,2%, maghiară - 0,3%, iar restul 

populaţiei este încadrată în categoria altor etnii sau cu etnie nedeclarată. Dintre comunele de 

pe latura sudică a sitului, la Borod sunt înregistraţi cei mai mulţi slovaci. În majoritate 

locuiesc în satul de altitudine Şerani, unde au fost colonizaţi în timpul Imperiului Habsburgic, 

în secolul al XIX-lea, ca lucrători la pădure. Ulterior, au coborât şi în satele mai joase, în 

special de pe latura nordică a sitului, în bazinul Barcăului, unde s-au ocupat cu exploatarea 
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resurselor subsolului. După religie, majoritatea populaţiei este ortodoxă - 72,3%, urmată de 

populaţia romano-catolică - 11,4%, în principal, slovaci, cea penticostală - 9,5%, cea greco-

catolică - 1,3%, cea baptistă - 1% şi cea reformată - 0,2%, în principal, maghiari. Restul 

populaţiei aparţine categoriei altor religii, fără religie, ateilor sau cu religie nedeclarată. 

Activităţile economice principale sunt legate de agricultură - inclusiv cultura ciupercilor, 

respectiv, cultura plantelor şi creşterea animalelor - inclusiv apicultura în mici unităţi 

economice, la care se adaugă exploatarea şi prelucrarea lemnului şi exploatarea resurselor 

subsolului - cariere de piatră şi nisip. Cel mai important producător industrial este SC U.V. 

Forest SA care, de peste 25 de ani, cu 8 – 10 angajaţi produce mobilier de calitate pentru 

hoteluri, pensiuni, restaurante, cantine, baruri, cafenele, alte spaţii publice şi birouri, inclusiv 

la comandă - scaune, mese, fotolii, canapele, banchete, gheridoane, mobilier clasic, scaune de 

birou, scaune şi mese pentru baruri şi restaurante, inclusiv de tip fast-food. Activitatea 

industrială este completată de o firmă de fabricare a construcţiilor metalice. Din domeniul 

serviciilor, sunt practicate comerţul cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi 

tutunului, comerţul cu ridicata al animalelor vii - ovine şi bovine, comerţul cu amănuntul al 

materialelor de construcţii, activităţile turistice de cazare şi alimentaţie - restaurante, 

transportul terestru de persoane, transportul rutier de mărfuri, construcţii rezidenţiale şi 

speciale şi activităţile veterinare. 

Comuna Bratca  

Se află în extremitatea sudică a sitului. Are o suprafaţă totală de 13648 ha, din care numai 

280,82 ha - 2,06% din suprafaţa comunei - sunt incluse în Situl Natura 2000 Muntele Şes; 

cele 280,82 ha reprezintă numai 0,81% din suprafaţa sitului. 

În Comuna Bratca sunt incluse satele Bratca - sat-reşedinţă de comună, Beznea - fost 

Delureni, Damiş, Lorău, Ponoară şi Valea Crişului. 

La Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din noiembrie 2011, în comuna Bratca au fost 

înregistrate 5158 de persoane, din acest punct de vedere, dintre comunele peste care se 

suprapune situl,  Bratca fiind a doua comună ca număr de locuitori, după Popeşti. După 

numărul de locuitori, satul Bratca - 1569 de locuitori - este încadrat, la nivel naţional, în 

categoria satelor mari, satele Beznea - 1356 de locuitori, Ponoară - 662 de locuitori şi Damiş - 

601 locuitori sunt încadrate în categoria satelor mijlocii, iar satele Valea Crişului - 495 de 

locuitori şi Lorău - 475 de locuitori, în categoria satelor mici. 

Densitatea generală a populaţiei este de 37,8 locuitori/km2, sub valoarea medie a unităţilor 

administrativ-teritoriale pe care se suprapune situl - 50 locuitori/km2; şi densitatea agricolă - 

fiziologică - de 65,7 locuitori/km2, este tot sub valoarea medie - 88,5 locuitori/km2. 
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Referitor la evoluţia numărului de locuitori, între ultimele două recensăminte, faţă de media 

de -8,1% a unităţilor administrativ-teritoriale peste care se suprapune situl, populaţia comunei 

a scăzut mai lent, cu numai 6,6%; scăderea a fost mai intensă în satul izolat Ponoară, cu 

9,9%, şi mai redusă în satul Beznea, mai apropiat de arterele importante de circulaţie, cu 

numai 2,9%. În perioada 2002 – 2012 valoarea medie a natalităţii în comună a fost de 8,8‰, 

a mortalităţii, de 17‰, iar a mortalităţii infantile, de 9,9‰. În consecinţă, rata medie a 

sporului natural înregistrată a fost puternic negativă, de -8,3‰. Şi rata medie a sporului 

migrator a fost negativă, de -2,6‰, rezultată dintr-o rată medie a stabilirilor de domiciliu de 

7,6‰ şi o rată medie a plecărilor cu domiciliul de 10,2‰. În consecinţă, rata medie a sporului 

de populaţie a fost tot negativă, de -10,8‰. Rata medie a migraţiei temporare a înregistrat 

însă valori pozitive - 1‰, rezultate dintr-o rată medie a stabilirilor de reşedinţă de 11,8‰ şi o 

rată medie a plecărilor cu reşedinţa de 10,9‰. 

Analizând structura populaţiei, pe baza datelor recensământului din anul 2011, constatăm, în 

primul rând, puternica feminizare a populaţiei; indicele de feminitate înregistrat este de 105,9 

femei la 100 de bărbaţi, cea mai ridicată valoare dintre toate unităţile administrativ-teritoriale 

analizate - valoarea lor medie fiind de 102,3 femei la 100 de bărbaţi. Situaţia se explică prin 

ponderea mare a populaţiei vârstnice, în care predomină femeile - 23,3%, mult peste valoarea 

medie a unităţilor administrativ teritoriale peste care se suprapune situl, de 17%. Ca urmare, 

atât ponderea tinerilor - 22,4% cât şi a populaţiei mature - 54,3% sunt sub valorile medii - 

25%, respectiv, 58%. După şcoala absolvită, populaţia comunei se află într-o zonă de 

tranziţie între mediul rural şi cel urban, cu ponderi mai ridicate ale absolvenţilor de 

învăţământ superior şi secundar superior - liceal sau profesional şi de ucenici, ponderi medii 

de absolvenţi de învăţământ gimnazial şi primar. Remarcăm însă şi ponderea destul de 

ridicată a celor fără şcoală absolvită şi a celor analfabeţi, urmare a existenţei unor sate foarte 

izolate pe teritoriul comunei. Din populaţia de 10 ani şi peste, 6,3% este absolventă de 

învăţământ superior, 2,7%, de învăţământ postliceal şi de maiştri, 22,4%, de învăţământ 

liceal, 9,4%, de învăţământ profesional şi de ucenici, 32,2%, de şcoală gimnazială, 20,1%, de 

şcoală primară, în vreme ce 6,8% nu are şcoală absolvită, iar 2,9% este analfabetă. 

În ce priveşte structura etnică şi confesională a populaţiei, pe baza datelor aceluiaşi 

recensământ, observăm că Bratca este una dintre unităţile administrativ-teritoriale analizate 

cu pondere mare a românilor, 92,7%, alături de care convieţuiesc rromii, în proporţie de 

5,1%, maghiarii, în proporţie de 0,6%, slovacii, în proporţie de 0,1%, restul populaţiei 

aparţinând altor etnii sau având etnie nedeclarată. După religie, majoritatea populaţiei este 

ortodoxă - 75,4%, urmată de cea penticostală - 16,8%, cea baptistă - 3,5%, cea greco-catolică 
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- 1,6% şi cea romano-catolică şi reformată, în proporţii egale - 0,3%. Restul populaţiei 

aparţine categoriilor altor religii, fără religie, ateilor şi cu religie nedeclarată. 

Activităţile economice principale sunt legate de agricultură, în special creşterea animalelor în 

unităţi de mici dimensiuni şi de exploatarea pădurii - exploatare forestieră. Se adaugă 

activităţi industriale de exploatare a resurselor - extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei 

pentru construcţii, de prelucrare a lemnului - gatere, ateliere de tâmplărie, mici fabrici de 

mobilă şi din industria alimentară - producţia de pâine, prăjituri şi produse de patiserie. 

Activităţile terţiare sunt din domeniile transporturilor rutiere de mărfuri, al comerţul cu 

amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi tutunului, al comerţului cu amănuntul al 

materialelor de construcţii, al comerţului cu amănuntul al produselor farmaceutice, al 

serviciilor turistice de cazare, alimentaţie şi al comerţului de produse destinate turiştilor - 

suveniruri. 

Comuna Brusturi  

Se află pe latura vestică a Sitului Natura 2000 Muntele Şes. Are o suprafaţă totală de 10343 

ha, din care 976,67 ha - 9,44% din suprafaţa comunei - sunt incluse în sit; cele 976,67 ha 

reprezintă 2,8% din suprafaţa totală a sitului. 

În Comuna Brusturi sunt incluse satele Brusturi - sat-reşedinţă de comună, Cuieşd, Loranta, 

Orvişele, Păuleşti, Picleu, Ţigăneştii de Criş şi Varasău. 

Conform Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din noiembrie 2011, în comuna Brusturi au 

fost înregistrate 3469 de persoane. Demografic, satele Brusturi - 1099 de locuitori - şi Picleu - 

734 de locuitori - sunt încadrate, la nivel naţional, în categoria satelor mijlocii, satele Cuieşd - 

440 de locuitori, Orvişele - 376 de locuitori, Ţigăneştii de Criş - 322 de locuitori şi Păuleşti - 

296 de locuitori, în categoria satelor mici, iar satele Varasău - 152 de locuitori şi Loranta - 50 

de locuitori, în categoria satelor mici. 

Densitatea generală a populaţiei este de 33,5 locuitori/km2, sub valoarea medie a unităţilor 

administrativ-teritoriale peste care se suprapune situl - 50 locuitori/km2, la fel ca şi densitatea 

agricolă a populaţiei - 61,7 locuitori/km2, faţă de 88,5 locuitori/km2. 

Dintre toate comunele peste care se extinde Situl natura 2000 Muntele Şes, între ultimele 

două recensăminte populaţia comunei Brusturi a scăzut cel mai intens, cu 18,6%, mult peste 

valoarea medie, de -8,1%; faptul se explică prin accesibilitatea mai dificilă a comunei şi prin 

nivelul redus al dezvoltării economice. Dintre satele comunei, cea mai intensă reducere s-a 

produs în satele mai izolate - Orvişele, cu 32,6%, Loranta, cu 31,7%, iar cea mai lentă, în 

satul locuit majoritar de slovaci Varasău - 0,6%, încadrat în categoria satelor foarte mici, cu 

viaţă socială şi economică mai apropiate de traiul ancestral. Situaţia se observă şi la analiza 
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datelor statistice referitoare la mişcarea populaţiei din ultimii zece ani pentru care există 

înregistrări - 2002 – 2012. Astfel, rata medie a sporului natural în comună a fost de -10,5‰, 

rezultată dintr-o natalitate medie de 8,8‰ şi o mortalitate medie de 19,3‰. La mortalitatea 

medie ridicată contribuie şi rata medie mare a mortalităţii infantile, de 12,8‰. Sporul 

migrator a fost de asemenea negativ, rata sa medie fiind de -5‰ - rata stabilirilor de 

domiciliu a fost de 10,2‰, iar a plecărilor cu domiciliul, de 15,2‰. Ca urmare, rata medie a 

sporului populaţional a fost puternic negativă, de -15,5‰. Migraţia temporară a fost mai 

domoală, rata sa medie fiind de -4,3‰ - rata medie a stabilirilor de reşedinţă a fost de 8,7‰, 

iar cea a plecărilor cu reşedinţa, de 13,1‰. 

Analizând structura populaţiei, pe baza datelor din recensământul din anul 2011, observăm, la 

analiza structurii pe sexe, o uşoară feminizare a populaţiei, indicele de feminitate înregistrat, 

101,1 femei la 100 de bărbaţi, fiind sub valoarea medie a unităţilor administrativ-teritoriale 

peste care se suprapune situl. La analiza populaţiei pe grupe de vârstă constatăm însă una 

dintre cele mai intense îmbătrâniri ale populaţiei, cauzată de emigrarea intensă şi de 

natalitatea redusă: tinerii reprezintă numai 23,3% din populaţia comunei - sub valoarea medie 

de 25%, maturii, 55,3% - sub valoarea medie de 58%, iar vârstnicii, 21,4%, mult peste 

valoarea medie de 21,4% înregistrată în unităţile administrativ-teritoriale peste care se 

suprapune situl. Faptul că, în aceste condiţii, ponderea femeilor nu este mai mare decât cea 

înregistrată este direct legat de activităţile anterioare practicate de populaţia din comună, 

angrenată în special în industria extractivă din comunele de la nord - Derna, Popeşti, un 

domeniu specific bărbaţilor. După şcoala absolvită, populaţia comunei se încadrează în 

tipologia rurală, cu ponderi ale absolvenţilor de învăţământ gimnazial de peste 30% şi de 

învăţământ primar de peste 20%. Remarcăm ponderea ridicată a populaţiei absolvente de 

şcoala profesională sau de ucenici, în trecut mare parte a populaţiei comunei activând în 

exploatarea resurselor subsolului. Din totalul locuitorilor de 10 ani şi peste, 3,5% au absolvit 

o instituţie de învăţământ superior, 1,4%, o şcoală postliceală sau de maiştri, 15,5%, liceul, 

19,4%, şcoala profesională sau de ucenici, 34,7%, şcoala gimnazială, 21,8%, şcoala primară, 

3,7% nu au şcoală absolvită, iar 2% sunt analfabeţi. 

Datele recensământului din anul 2011 ne oferă şi informaţiile referitoare la structura etnică şi 

confesională a populaţiei. Din punct de vedere etnic, cea mai mare parte a populaţiei, 81,4%, 

este de etnie română, urmată de cea de etnie rromă, 7,3%, slovacă, 4,6%, şi maghiară, 2,5%, 

iar restul este încadrată în categoria altor etnii sau cu etnie nedeclarată. După religie, 

majoritatea populaţiei este de confesiune ortodoxă - 72,4%, urmată de cea penticostală - 

16,7%, de cea romano-catolică - 3,6%, de cea baptistă - 1,2%, de cea reformată - 1%, cea 
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adventistă de ziua a şaptea - 0,7% şi cea greco-catolică - 0,2%. Restul populaţiei este 

încadrată în categoriile altor religii şi cu religie nedeclarată. 

Activităţile economice principale sunt legate de agricultură, respectiv, cultura plantelor şi 

creşterea animalelor, în mici unităţi economice. Serviciile prezente sunt comerţul cu 

amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi tutunului, comerţul produselor 

farmaceutice, comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii, 

comerţului cu motociclete, piese şi accesorii aferente, întreţinerea si repararea motocicletelor, 

lucrările de construcţii rezidenţiale şi nerezidenţiale, transporturile rutiere de mărfuri şi 

colectarea deşeurilor nepericuloase. 

Comuna Derna  

Se află în extremitatea nord-vestică a Sitului Natura 2000 Muntele Şes. Are o suprafaţă totală 

de 4921 ha, din care 446,67 ha - 9,08% din suprafaţa comunei - sunt incluse în sit; cele 

446,67 ha reprezintă 1,28% din suprafaţa totală a sitului. 

În Comuna Derna sunt incluse satele Derna - sat-reşedinţă de comună, Dernişoara, Sacalasău, 

Sacalasău Nou şi Tria. 

La Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, în comuna Derna au fost 

înregistrate 2616 persoane. Din punct de vedere al clasificării după dimensiunea demografică, 

satele Derna - 912 locuitori, Dernişoara - 555 de locuitori şi Sacalasău - 551 de locuitori sunt 

încadrate, la nivel naţional, în categoria satelor mijlocii, iar satele Tria - 330 de locuitori şi 

Sacalasău Nou - 268 de locuitori, în categoria satelor mici. 

Densitatea generală a populaţiei este de 53,2 locuitori/km2, peste valoarea medie a unităţilor 

administrativ-teritoriale peste care se suprapune situl - 50 locuitori/km2, dar, urmare a 

ponderii mai ridicate a terenurilor agricole, densitatea fiziologică a populaţiei - 74,9 

locuitori/km2 - este sub valoarea medie - 88,5 locuitori/km2. 

Între ultimele două recensăminte populaţia comunei Derna a scăzut cu 11,6%, mai intens 

decât media unităţilor administrativ-teritoriale peste care se suprapune situl - 8,1%; cea mai 

intensă reducere s-a înregistrat în satul Sacalasău, cu 14,6%, iar cea mai redusă la Tria, sat 

mai apropiat de drumul de legătură cu municipiul Oradea - DN 19E, cu 5,4%. Tendinţa 

generală de scădere a populaţiei se observă şi la analiza datelor referitoare la mişcarea 

populaţiei din ultimii zece ani pentru care există înregistrări - 2002 – 2012. Astfel, dintr-o 

natalitate medie de 9,6‰ şi o mortalitate medie de 17,2‰ - deşi mortalitatea infantilă medie 

de 10,1‰ a fost redusă comparativ cu celelalte unităţi administrativ-teritoriale - a rezultat o 

rată medie a sporului natural negativă, de -7,6‰. Şi rata medie a sporului migrator a fost 

apropiată de -7,3‰, rezultând dintr-o rată medie a stabilirilor de domiciliu de 10,3‰ şi o rată 
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medie a plecărilor cu domiciliul de 17,7‰. Ca urmare, rata medie a sporului populaţional 

înregistrată a fost de -14,9‰. La aceasta se adaugă şi o rată medie a migraţiei temporare 

intens negativă, de -13,8‰, rezultată dintr-o rată medie a stabilirilor de reşedinţă de 4,8‰ şi 

o rată medie a plecărilor cu reşedinţa de 18,7‰. 

Analizând structura populaţiei, pe baza datelor din Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 

din anul 2011, constatăm, în primul rând, o feminizare a populaţiei, specifică comunelor cu 

emigrare intensă, natalitate redusă şi populaţie îmbătrânită. Indicele de feminitate înregistrat, 

103,1 femei la 100 de bărbaţi, este peste valoarea medie a unităţilor administrativ-teritoriale 

peste care se suprapune situl, de 102,3 femei la 100 de bărbaţi. Situaţia este confirmată şi la 

analiza structurii populaţiei pe grupe de vârstă, unde ponderea tinerilor este de 24,3% - sub 

media de 25%, a populaţiei mature de 56,4% - sub valoarea medie de 58%, iar a vârstnicilor, 

de 19,3% - peste media de 17%. După şcoala absolvită, populaţia comunei se încadrează în 

tipologia rurală, cu ponderi ale absolvenţilor de învăţământ gimnazial de peste 30% şi de 

învăţământ primar de cca 20%, specificitatea sa constând însă în ponderea mai redusă a 

absolvenţilor de învăţământ primar, în favoarea celor fără şcoală absolvită. De asemenea, 

existenţa unor zone de exploatare a resurselor subsolului în comună şi în zonele învecinate a 

făcut ca ponderea celor care au absolvit şcoala profesională sau de ucenici să fie mai ridicată. 

Din totalul locuitorilor de 10 ani şi peste, 3,4% au absolvit o instituţie de învăţământ superior 

- o valoare redusă, 1,2% o şcoală postliceală sau de maiştri, 16,7% liceul, 15,7%, şcoala 

profesională sau de ucenici, 34% şcoala gimnazială, 18,7% şcoala primară, 10,3% nu au 

şcoală absolvită - o valoare foarte mare, iar 1,6% sunt analfabeţi. 

Pe baza datelor recensământului din anul 2011 putem observa şi structura etnică şi 

confesională a populaţiei comunei. Cea mai mare parte, 70,3%, este de etnie română, urmată 

de cea de etnie slovacă - 19,2%, maghiară - 6,7% şi rromă - 1,2%, una dintre cele mai reduse 

valori, iar restul este populaţie de altă etnie sau cu etnie nedeclarată. Slovacii trăiesc majoritar 

la Derna sau la Sacalasău Nou, unde s-au stabilit, ca lucrători în exploatarea pădurii sau 

minerit, după ce au coborât din localităţile de colonizare din zona înaltă a Muntelui Şes. După 

religie, majoritatea populaţiei comunei este ortodoxă - 63,6%, urmată ca pondere de populaţia 

romano-catolică - 16,3% majoritatea, slovaci, de cea penticostală - 10,8%, de cea reformată - 

3,7%, majoritatea maghiari, de cea baptistă - 1,5%, de martorii lui Iehova - 0,8%, de 

populaţia greco-catolică - 0,4% şi de cea adventistă de ziua a şaptea - 0,3%. Restul populaţiei 

este încadrată în categoria altor religii sau cu religie nedeclarată. 

Activităţile economice principale sunt legate de agricultură, respectiv, cultura plantelor şi 

creşterea animalelor, în mici unităţi economice. Pe lângă acestea de tradiţie este exploatarea 
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resurselor subsolului. De-a lungul timpului, la Derna s-a exploatat bitum, nisip asfaltos şi 

lignit - încă din 1877. Ultima exploatare, cea de lignit din zona Tătăruş, considerată 

nerentabilă, a fost închisă în anul 2004. În anul 2013, în perimetrul localităţii Tria, a fost 

aprobată concesiunea pentru explorarea gazelor de şist. În prezent, SC Petrol Derna SA, cu 

10 angajaţi, mai produce numai materiale refractare, la fabrica din Derna. Tot aici, mai există 

o fabrică de încălţăminte cu cinci angajaţi - SC Euroderna SRL, o fabrică de pâine, prăjituri şi 

produse de patiserie, Serviciile sunt reprezentate de comerţul cu amănuntul al bunurilor 

alimentare, băuturilor şi tutunului, comerţul cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, 

comerţul cu amănuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, comerţul cu 

material lemnos şi materiale de construcţii şi transporturile rutiere de mărfuri. 

Comuna Lugaşu de Jos  

Se află pe latura sud-vestică a sitului, în porţiunea din aval. Are o suprafaţă totală de 5851 ha, 

din care 1349,71 ha - 23,07% din suprafaţa totală a comunei sunt acoperite de Situl Natura 

2000 Muntele Şes; cele 1349,71 ha reprezintă 3,87% din suprafaţa sitului. 

În Comuna Lugaşu de Jos sunt incluse satele Lugaşu de Jos - sat-reşedinţă de comună, 

Lugaşu de Sus şi Urvind. 

Conform datelor din Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, în comuna 

Lugaşu de Jos au fost înregistrate 3580 de persoane. Demografic, satul Lugaşu de Jos - 1624 

de locuitori - este încadrat, la nivel naţional, în categoria satelor mari, iar satele Urvind - 1053 

de locuitori - şi Lugaşu de Sus - 903 locuitori, în categoria satelor mijlocii. 

Atât densitatea generală a populaţiei - 61,2 locuitori/km2, cât şi densitatea agricolă a 

populaţiei - 130,8 locuitori/km2 sunt peste valorile medii ale unităţilor administrativ-

teritoriale analizate - 5, respectiv, 88,5 locuitori/km2. 

Comuna Lugaşu de Jos este singura unitate administrativ-teritorială dintre cele analizate în 

care numărul de locuitori a crescut între ultimele două recensăminte - cu 8,4% la nivelul 

comunei, cu 14,6% în satul Urvind – cea mai mare creştere din aria analizată, cu7,9% în satul 

Lugaşu de Sus şi cu 4,1% în satul-reşedinţă de comună; faptul se datorează în special poziţiei 

în apropierea oraşului Aleşd, dar şi a municipiului Oradea, care au favorizat sporul migrator 

pozitiv. Şi analizând datele referitoare la mişcarea populaţiei din perioada 2002 – 2012 - 

ultimii zece ani pentru care există date, constatăm că toate ratele care contribuie la stabilirea 

ratei sporului de populaţie sunt pozitive. Valoarea medie a natalităţii a fost de 16,3‰, a 

mortalităţii, de 14,2‰, rezultând astfel o rată medie a sporului natural de 2,1‰, în ciuda unei 

mortalităţi infantile destul de ridicate - 16,6‰. Rata medie a sporului migrator a fost de 

3,3‰, rezultată dintr-o rată medie a stabilirilor de domiciliu de 12,5‰ şi o rată medie a 
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plecărilor cu domiciliul de 9,2‰. Ca urmare, rata medie a sporului de populaţie a înregistrat 

valoarea de 5,4‰. Migraţia temporară a fost însă negativă, înregistrând o rată medie de -

2,4‰ - rata medie a stabilirilor de reşedinţă a fost de 7,6‰, iar a plecărilor cu reşedinţa, de 

10‰. 

Analizând structura populaţiei, pe baza datelor din recensământul din anul 2011, observăm în 

primul rând masculinizarea intensă a populaţiei comunei. Indicele de feminitate este de 96,2 

femei la 100 de bărbaţi, mult sub valoarea medie de 102,3 femei la 100 de bărbaţi înregistrată 

în unităţile administrativ-teritoriale peste care se extinde situl, fiind cea mai redusă valoare 

înregistrată în acestea. Ponderea mare a bărbaţilor este direct legată de natalitatea ridicată din 

comună, cunoscut fiind faptul că, biologic, ponderea nou-născuţilor băieţi este mai mare 

decât a fetiţelor, urmând ca situaţia să se inverseze spre grupa de vârstă de 35 – 40 de ani. 

Natalitatea ridicată din comună face ca şi structura pe grupe de vârstă a populaţiei să fie mult 

diferită de ca înregistrate în celelalte unităţi administrativ-teritoriale din sit, cu o pondere 

foarte mare a tinerilor, de 29,4%, mult peste valoarea medie de 25%, şi ponderi mai reduse 

ale populaţiei mature - 56,8%, sub media de 58% şi ale populaţiei vârstnice - 13,8%, mult sub 

valoarea medie de 17%. După şcoala absolvită, populaţia comunei se încadrează în tipologia 

rurală, cu ponderi ale absolvenţilor de învăţământ gimnazial de peste 30% şi de învăţământ 

primar de peste 20%. Remarcăm însă ponderea destul de ridicată a populaţiei cu studii 

superioare, postliceale sau de maiştri, favorizată de posibilităţile largi de circulaţie ale 

comunei, dar şi a celei fără studii sau analfabete, legată de numărul ridicat al etnicilor rromi, 

mai puţin înclinaţi spre instruirea profesională. Din totalul celor de peste 10 ani şi peste, 6,4% 

au absolvit studii superioare, 2,3%, o şcoală postliceală sau de maiştri, 17,2%, liceul, 11,9%, 

şcoala profesională sau de ucenici, 31,9%, şcoala gimnazială, 23,5%, şcoala primară, 6,8% nu 

au şcoală absolvită şi 4,6% sunt analfabeţi. 

Pe baza datelor recensământului din anul 2011 putem analiza şi structura etnică şi 

confesională a populaţiei. Din punct de vedere etnic, Lugaşu de Jos este, alături de Suplacu 

de Barcău, una dintre comunele peste care se extinde situl în care, deşi este majoritară, 

populaţia română nu atinge 50% - 42,7%; este urmată ca pondere de populaţia maghiară - 

28,6% şi cea rromă - 19,2%, ambele înregistrând unele dintre cele mai mari ponderi din 

unităţile administrativ-teritoriale analizate, şi de populaţia slovacă - 6,3%. Restul populaţiei 

este încadrată în categoria altor etnii sau cu etnie nedeclarată. După religie, majoritatea 

populaţiei, dar fără a atinge 50% este de religie ortodoxă - 44,8%, urmată de cea penticostală 

- 17,7%, majoritatea rromi, cea reformată - 17,5%, majoritatea maghiari, cea romano-catolică 

- 8,5%, majoritatea slovaci şi maghiari, cea baptistă - 7,6% şi de cea greco-catolică - 0,3%. 
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Restul populaţiei aparţine categoriilor altor religii, fără religie, ateilor sau cu religie 

nedeclarată. 

Activităţile economice principale sunt legate de agricultură, respectiv, cultura plantelor şi 

creşterea animalelor, în mici unităţi economice. Industria este prezentă printr-o fabrică de 

piese pentru autovehicule, cu şase angajaţi, o fabrică de prelucrare a cărnii de porc, vită şi 

pasăre - punct de lucru al unei firme din Sântandrei, judeţul Bihor, o fabrică de pâine, toate 

situate în satul-reşedinţă de comună, Lugaşu de Jos. Serviciile prezente sunt din domeniul 

comerţului cu amănuntul al bunurilor alimentare, băuturilor şi tutunului, al comerţului cu 

ridicata al fructelor şi legumelor proaspete, al comerţului cu ridicata al cărnii şi produselor 

proaspete din carne, al comerţul cu amănuntul al mobilei şi al lucrărilor de amenajări 

interioare. 

Comuna Popeşti  

Ocupă o însemnată suprafaţă în zona de nord a Sitului natura 2000 Muntele Şes. Are o 

suprafaţă totală de 10876 ha, din care 4043,33 ha - 37,18% din suprafaţa comunei - sunt 

ocupate de sit; cele 4043,33 ha reprezintă 37,18% din suprafaţa totală a sitului. 

În Comuna Popeşti sunt incluse satele Popeşti - sat-reşedinţă de comună, Bistra, Budoi, 

Cuzap, Varviz, Vărzari şi Voivozi. 

La Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din noiembrie 2011, în comuna Popeşti au fost 

recenzate 7362 de persoane, ceea ce face din ea cea mai mare comună dintre cele peste care 

se suprapune situl. Din punct de vedere al dimensiunii demografice satele Popeşti - 2508 

locuitori – cel mai mare sat din comunele peste care se suprapune situl - şi Voivozi - 1643 de 

locuitori - sunt încadrate, în clasificarea naţională, în categoria satelor mari, satele Cuzap - 

1121 locuitori, Budoi - 720 de locuitori, Bistra - 561 de locuitori şi Varviz - 538 de locuitori, 

în categoria satelor mijlocii, iar satul Vărzari - 271 de locuitori, în categoria satelor mici. 

Urmare a numărului ridicat de locuitori, chiar şi în condiţiile unei suprafeţe extinse, 

densitatea generală a populaţiei este de 67,7 locuitori/km2, iar densitatea agricolă a populaţiei 

este de 158,4 locuitori/km2, ambele situate peste valorile medii ale unităţilor administrativ-

teritoriale peste care se extinde situl, de 50 locuitori/km2, respectiv, 88,5 locuitori/km2. 

Referitor la evoluţia numărului de locuitori, între ultimele două recensăminte populaţia 

comunei s-a redus cu 12,1%, mai intens decât media unităţilor administrativ-teritoriale peste 

care se extinde situl de -8,1%. Cea mai intensă scădere s-a produs în satul Bistra, cu 45,2% - 

cea mai intensă scădere dintre toate localităţile analizate, mai intens afectat de reducerea 

activităţilor miniere din comună, iar cea mai redusă, în satul-reşedinţă de comună, cu 

activităţi mai apropiate de cele urbane de -1,4%. Sporul natural mediu înregistrat în comună 
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în perioada 2002 – 2012 a fost negativ, atingând o rată de -3,5‰ - natalitatea medie a fost de 

9,7‰, mortalitatea medie, de 13,2‰, din care o pondere importantă a reprezentat-o 

mortalitatea infantilă medie mare, de 18,2‰. Rata medie sporului migrator a fost de -4‰ - 

rata medie a stabilirilor de domiciliu a fost de 6,7‰, iar cea a plecărilor cu domiciliul, de 

10,7‰, iar rata medie a sporului populaţional, de -7,5‰. Migraţia temporară a fost mai puţin 

intensă, cu o rată medie de -3,9‰, rezultată dintr-o rată medie a stabilirilor de reşedinţă de 

8,1‰ şi o rată medie a plecărilor cu reşedinţa de 12‰. 

Urmărind structura populaţiei, conform datelor recensământului din anul 2011, constatăm o 

feminizare a populaţiei, 101,8 femei la 100 de bărbaţi, dar sub valoarea medie a unităţilor 

administrativ-teritoriale peste care se extinde situl, de 102,3 femei la 100 de bărbaţi. La 

analiza structurii pe grupe de vârstă, observăm pondera mare a populaţiei mature, 61,1%, 

peste media de 58%, specifică zonelor cu activitate economică intensă. Reducerea 

activităţilor miniere în perioada analizată a făcut ca, urmare a emigrării şi a reducerii 

natalităţii, ponderea tinerilor - 24% să înregistreze o valoare sub medie. Ponderea populaţiei 

vârstnice - 14,9% este sub valoarea medie - 17%, specifică localităţilor urbane, cu care 

comuna Popeşti se aseamănă, prin predominanţa unor importante activităţi secundare şi 

terţiare. Deşi o unitate administrativ-teritorială rurală, după şcoala absolvită, populaţia 

comunei Popeşti se încadrează în tipologia urbanului, cu ponderi mari ale absolvenţilor de 

învăţământ superior şi liceal superior şi mai reduse ale absolvenţilor de studii gimnaziale sau 

primare, cu menţiunea că ponderea celor fără şcoală absolvită sau analfabeţi sunt mai reduse. 

Din totalul populaţiei de 10 ani şi peste, 6,8% a absolvit o instituţie de învăţământ superior, 

2,7%, o şcoală postliceală sau de maiştri, 27%, liceul - cea mai mare valoare din arealul 

analizat, 13,6%, şcoala profesională sau de meserii, 27,8%, şcoala gimnazială, 17,5%, şcoala 

primară, 4,5% nu are şcoală absolvită iar 2,7% este analfabetă. 

Caracterul mai urban al comunei se observă şi la analiza structurii etnice şi confesionale a 

populaţiei - pe baza datelor recensământului din noiembrie 2011, prin varietatea sa mai mare. 

Din punct de vedere etnic, cea mai mare parte a populaţiei comunei - 73,3% este de etnie 

română, urmată de cea de etnie slovacă - 12,9%, rromă - 4,5%, maghiară - 4,3% şi poloneză - 

0,1%, restul încadrându-se în categoriile altor etnii sau cu etnie nedeclarată. Slovacii prezenţi 

aici au fost colonizaţi la începutul secolului al XIX-lea în localităţile din zona înaltă a 

Muntelui Şes, ca lucrători la pădure, de unde ulterior au coborât în localităţile mai joase, în 

special din bazinul Barcăului, unde au activat multă vreme în minerit. Şi după religie 

populaţia comunei este foarte variată, majoritatea aparţinând însă confesiunii ortodoxe - 

68,7%. Urmează ca pondere populaţia romano-catolică - 14,6%, majoritatea, slovaci, dar şi 
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maghiari şi polonezi, cea penticostală - 6,3%, cea reformată - 2,5%, majoritatea maghiari, cea 

baptistă - 1,2%, cea greco-catolică - 0,6%, martorii lui Iehova - 0,4%, populaţia creştină după 

evanghelie - 0,3% şi, cu ponderi egale, de populaţia adventistă de ziua a şaptea şi de cea 

musulmană - 0,1%. 

Activităţile economice principale sunt legate de agricultură, respectiv, cultura plantelor şi 

creşterea animalelor, în mici unităţi economice. Pe lângă acestea, de tradiţie este exploatarea 

resurselor subsolului. De-a lungul timpului, la Popeşti, Budoi, Varviz, Vărzari şi Voivozi s-a 

exploatat lignit - încă din 1880 la Budoi şi Popeşti, iar după 1948, restul. În prezent mai 

funcţionează numai cea de la Popeşti, celelalte fiind considerate nerentabile. Industria mai 

este prezentă printr-o fabrică de îmbrăcăminte - lenjerie de corp, una de încălţăminte şi o 

fabrică de construcţii metalice. Pe valea Bistrei, în amonte de Voivozi, se află două exploatări 

de roci de construcţie - şisturi cristaline. Serviciile oferite sunt comerţul cu amănuntul al 

bunurilor alimentare, băuturilor şi tutunului, comerţul cu amănuntul al materialelor de 

construcţii, transportul terestru de persoane şi de mărfuri şi activităţi de consultanţă în afaceri. 

Comuna Suplacu de Barcău  

Se află în extremitatea nordică a sitului Natura 2000 Muntele Şes, alături de comuna Marca. 

Suprafaţa totală a comunei Suplacu de Barcău este de 4447 ha, din care 573,57 ha - 12,9% 

din suprafaţa comunei - sunt incluse în sit; cele 573,57 ha reprezintă 1,64% din suprafaţa 

totală a sitului. 

În Comuna Suplacu de Barcău sunt incluse satele Suplacu de Barcău - sat-reşedinţă de 

comună, Borumlaca, Dolea, Foglaş, Valea Cerului şi Vâlcelele. 

Conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, în comuna Suplacu de 

Barcău locuiau 4356 de persoane. După mărimea demografică, în clasificarea la nivel 

naţional, satul Suplacu de Barcău - 2377 de locuitori – al doilea sat ca mărime demografică 

din aria studiată, după Popeşti - este încadrat în categoria satelor mari, satul Borumlaca - 970 

de locuitori, în categoria satelor mijlocii, satele Valea Cerului - 394 de locuitori şi Vâlcelele - 

252 de locuitori, în categoria satelor mici, iar satele Dolea - 187 de locuitori şi Foglaş - 176 

de locuitori, în categoria satelor foarte mici. 

Consecinţă a numărului ridicat de locuitori şi a unei extinderi medii a comunei, densitatea 

generală a populaţiei este de 98 locuitori/km2, iar densitatea agricolă, de 152,7 locuitori/km2, 

mult peste valorile medii ale unităţilor administrativ-teritoriale acoperite de sit, de 50, 

respectiv, 88,5 locuitori/km2. 

Existenţa unor activităţi economice din domeniul industriei extractive în comună a făcut ca 

între ultimele două recensăminte populaţia să se reducă cu numai 5,2%, mai lent decât media 
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din unităţile administrativ-teritoriale analizate de -8,1%. Cea mai intensă reducere s-au 

produs în satul mai izolat Foglaş - cu 14,9%, in vreme ce la Borumlaca numărul de locuitori a 

crescut cu 2,7%. Conform datelor referitoare la mişcarea populaţiei din perioada 2002 – 2012 

- ultimii 10 ani pentru care s-au făcut înregistrări, natalitatea medie a fost de 11,2‰, 

mortalitatea medie, de 11,9‰, rezultând astfel o rată medie a sporului natural apropiată de 0, 

de -0,7‰. Mortalitatea infantilă medie înregistrată a fost de 10,9‰. Rata medie a sporului 

migrator a atins însă valori mai mici, de -3,7‰, rezultate dintr-o rată medie a stabilirilor de 

domiciliu de 9,4‰ şi o rată medie a plecărilor cu domiciliul, de 13,1‰. Ca urmare, rata 

medie a sporului populaţiei a atins valoarea de -4,4‰. Mai intensă a fost însă migraţia 

temporară, rata medie fiind de -7,3‰, rezultată dintr-o rată medie a stabilirilor de reşedinţă 

de 6,6‰ şi o rată medie a plecărilor cu reşedinţa de 13,9‰. 

Analizând structura populaţiei, pe baza datelor recensământului din noiembrie 2011, 

observăm o rată crescută a indicelui de feminitate - 101,7 femei la 100 de bărbaţi - dar sub 

media unităţilor administrativ-teritoriale peste care se extinde situl - 102,3 femei la 100 de 

bărbaţi. Urmare a existenţei unor importante activităţi economice din sectoarele secundar şi 

terţiar, structura pe grupe de vârste a populaţiei este asemănătoare celor din mediul urban, cu 

ponderi apreciabile ale populaţiei mature - 61,1%, peste media de 58%, ponderi foarte reduse 

ale populaţiei vârstnice - 12,7%, sub media de 17% şi ponderi ridicate ale tinerilor - 26,2%, 

peste media de 25%. Deşi o unitate administrativ-teritorială rurală, după şcoala absolvită, 

populaţia comunei Suplacu de Barcău se încadrează în tipologia urbanului, cu ponderi mari 

ale absolvenţilor de învăţământ superior şi liceal superior şi mai reduse ale absolvenţilor de 

studii gimnaziale sau primare, cu menţiunea că ponderea celor fără şcoală absolvită sau 

analfabeţi sunt mai reduse, chiar în condiţiile unei ponderi ridicate a populaţiei de etnie 

rromă, mai puţin instruită. Din totalul populaţiei de 10 ani şi peste, 7,9% a absolvit o instituţie 

de învăţământ superior - cea mai mare valoare din ruralul analizat, 3,2%, o şcoală postliceală 

sau de maiştri - cea mai mare valoare din ruralul analizat, 22,9%, liceul, 17,4%, şcoala 

profesională sau de meserii, 26,5%, şcoala gimnazială, 19,7%, şcoala primară, 2,7% nu are 

şcoală absolvită iar 1,5% este analfabetă. 

Pe baza datelor recensământului din anul 2011 putem analiza şi structura etnică şi 

confesională a populaţiei. Din punct de vedere etnic, Suplacu de Barcău este, alături de 

Lugaşu de Jos, una dintre comunele peste care se extinde situl în care, deşi este majoritară, 

populaţia română nu atinge 50% - 32,9%. Este urmată ca pondere de populaţia de etnie 

maghiară - 31,5%, cea mai ridicată valoare înregistrată în unităţile administrativ-teritoriale 

peste care se extinde situl, slovacă - 18,4%, rromă - 15,3%, una dintre cele mai ridicate valori 
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din teritoriul analizat, iar restul este reprezentat de populaţia încadrată în categoriile altor etnii 

sau cu etnie nedeclarată. Slovacii prezenţi aici au fost colonizaţi la începutul secolului al 

XIX-lea în localităţile din zona înaltă a Muntelui Şes, ca lucrători la pădure, de unde ulterior 

au coborât în localităţile mai joase, în special din bazinul Barcăului, unde au activat multă 

vreme în minerit. După religie, cultul ortodox deţine cea mai mare pondere între locuitorii 

comunei - 37,4%, urmat de cel romano-catolic - 31,9%, specific slovacilor şi unei părţi a 

maghiarilor, cel reformat - 19,9%, specific majorităţii maghiarilor din regiune, cel greco-

catolic - 3,9% şi de o serie de culturi neoprotestante: baptist - 2,5%, penticostal - 1,9%, 

creştin după evanghelie - 0,3% şi adventist de ziua a şaptea - 0,2%. Restul populaţiei este 

încadrată în categoria altor religii, a ateilor şi a celor cu religie nedeclarată. 

Principala ramură economică este exploatarea şi prelucrarea ţiţeiului, practicată din anul 

1963. În anul 1969 a fost inaugurată Rafinăria Suplacu de Barcău - Rafinăria Crişana, în 

prezent Petrolsub, pentru obţinerea de produse petroliere, combustibil şi carburanţi, special 

concepută pentru prelucrarea ţiţeiului special de aici - ţiţei greu, în extracţia căruia se aplică 

procedeul de combustie subterană. Zăcămintele de ţiţei din zonă sunt concesionate către SC 

OMV Petrom SA care realizează şi exploatarea lor. În perioada 1948 – 1994 s-a exploatat şi 

lignit la Borumlaca. O altă ramură industrială prezentă este industria alimentară, printr-o 

fabrică de pâine, prăjituri şi produse de patiserie. 

Serviciile sunt reprezentate de cele de comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, 

băuturilor şi tutunului, de cele de transport rutier de mărfuri, de cele de construcţii civile şi 

industriale şi de serviciile turistice de cazare şi alimentaţie. 

Alte activităţi economice sunt legate de agricultură, respectiv, cultura plantelor şi creşterea 

animalelor, în mici unităţi economice. 

Comuna Şinteu  

Este situată în zona central-nordică a Sitului Natura 2000 Muntele Şes, în arealul puţin 

accidentat, asemănător unui podiş, după care a şi fost denumită unitatea montană. Suprafaţa 

totală a comunei este de 4933 ha, din care 2306,33 ha - 46,75% din suprafaţa comunei - sunt 

incluse în sit; cele 2306,33 ha reprezintă 6,61% din suprafaţa totală a sitului. 

În comuna Şinteu sunt incluse satele Şinteu - sat-reşedinţă de comună, Huta Voivozi, Socet şi 

Valea Târnei. 

La Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, în comuna Şinteu au fost 

înregistrate 1021 de persoane, ceea ce face din ea cea mai mică comună din punct de vedere 

demografic din zona sitului. Demografic, în clasificarea la nivel naţional, satele Şinteu - 478 

de locuitori şi Valea Târnei - 283 de locuitori - sunt încadrate în categoria satelor mici, iar 
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satele Huta Voivozi - 157 de locuitori şi Socet - 103 locuitori - în categoria satelor foarte 

mici. 

Urmare a numărului redus de locuitori, în condiţiile unei extinderi medii a comunei, 

densitatea generală a populaţiei este de numai 20,7 locuitori/km2, iar densitatea agricolă, de 

numai 30,4 locuitori/km2, acestea fiind cele mai reduse valori înregistrate în unităţile 

administrativ-teritoriale peste care se extinde situl - mult sub valorile medii de 50, respectiv 

88,5 locuitori/km2. 

Ca şi în cazul comunei Brusturi, relativa izolare a comunei Şinteu a făcut ca şi aici numărul 

de locuitori să se reducă destul de intens, cu 17,3% - dublă faţă de media unităţilor 

administrativ-teritoriale peste care se extinde situl, de -8,1%. Reducerile au fost cu atât mai 

intense, cu cât satele componente au fost mai izolate: Valea Târnei, cu 25,8%, Huta Voivozi, 

cu 23,7%, Socet, cu 18,1%, Şinteu, cu 8,8%. Valori puternic negative se constată şi la analiza 

mişcării populaţiei comunei în ultimii zece ani pentru care există date statistice, 2002 – 2012. 

Astfel, rata medie a sporului natural a fost de -6,2‰, rezultată dintr-o natalitate medie de 

numai 5,4‰ şi o mortalitate medie de 11,6‰ - la aceasta contribuind şi mortalitatea infantilă 

medie ridicată, de 13,5‰. Rata medie a sporului migrator a fost de -11,6‰, calculată dintr-o 

rată medie a stabilirilor de domiciliu de doar 4,5‰ şi o rată medie a plecărilor cu domiciliul 

de 16,1‰. Ca urmare, rata medie a sporului de populaţie atinsă a fost de -17,8‰, cea mai 

redusă din toate unităţile administrativ-teritoriale peste care se extinde situl. Migraţia 

temporară înregistrează valori reduse, dar tot negative: rata medie a stabilirilor de reşedinţă a 

fost de 4,9‰, a plecărilor cu reşedinţa, de 6,7‰, rezultând o rată medie a migraţiei temporare 

de -1,8‰. 

Analizând structura populaţiei, conform recensământului din noiembrie 2011, constatăm o 

situaţie echilibrată în ce priveşte structura pe sexe; indicele de feminitate înregistrat este de 

100,2 femei la 100 de bărbaţi, sub valoarea medie de 102,3 femei la 100 de bărbaţi 

înregistrată în unităţile administrativ-teritoriale peste care se suprapune situl. Structura pe 

grupe de vârstă a populaţiei relevă însă o situaţie de îmbătrânire a populaţiei, ceea ce 

înseamnă că echilibrul din structura pe sexe a fost favorizat de predominarea activităţilor 

economice specifice bărbaţilor, în special exploatarea forestieră şi a resurselor subsolului, 

care au condus la creşterea ponderii lor în categoria populaţiei mature şi, de asemenea, la 

emigrarea populaţiei feminine spre zone mai favorabile. Ponderea populaţiei tinere este de 

numai 18,9%, una dintre cele mai mici din unităţile administrativ-teritoriale analizate, mult 

sub media de 25%, a celei mature, de 59,4% - peste media de 58%, iar a celei vârstnice, de 

21,7%, mult peste valoarea medie de 17%. După şcoala absolvită, populaţia comunei se 
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încadrează în tipologia rurală, cu ponderi ale absolvenţilor de învăţământ gimnazial de peste 

30% şi de învăţământ primar de cca 20%, specificitatea sa constând însă în valoarea mai 

ridicată a absolvenţilor de opt clase, ce face ca ponderea celor cu patru clase să fie mai 

redusă. Comuna Şinteu se remarcă însă şi prin cele mai scăzute valori ale populaţiei 

analfabete şi fără şcoală absolvită, dintre toate unităţile administrativ-teritoriale peste care se 

extinde situl. Din totalul locuitorilor de 10 ani şi peste ai comunei, 3,8% au absolvit studii 

superioare, 0,3%, şcoala postliceală sau de maiştri, 15,3%, liceul, 8,9% şcoala profesională 

sau de ucenici, 43,2%, şcoala gimnazială, 27,1%, şcoala primară, doar 1,4% nu au şcoală 

absolvită şi doar 0,4% sunt analfabeţi. 

Datele recensământului din anul 2011 ne pun în evidenţă şi structura etnică şi confesională a 

populaţiei comunei. Specificitatea sa este legată de faptul că aici populaţia de etnie română 

este în minoritate - 1,1%, fiind net dominată de populaţia slovacă, ce deţine o pondere de nu 

mai puţin decât 96,4%. Alături de ei mai convieţuiesc maghiari în proporţie de 0,6%, restul 

populaţiei fiind încadrată în categoria celor cu etnie nedeclarată. Populaţia slovacă a fost 

colonizată aici în secolul al XIX-lea, în perioada Imperiului Habsburgic, pentru lucrul la 

pădure. Ulterior, de aici s-a răspândit şi în localităţile mai joase, în special din nordul 

Muntelui Şes, unde a practicat mineritul. În mod firesc, după religie, majoritatea populaţiei 

comunei este romano-catolică - 97%, religie specifică slovacilor, la care se adaugă, cu 

ponderi foarte reduse, populaţia ortodoxă - 0,8%, cea penticostală - 0,3% şi cea evanghelică - 

0,1%, restul locuitorilor fiind încadraţi în categoria celor cu religie nedeclarată. 

Activităţile economice sunt legate de agricultură, în special de creşterea animalelor şi de 

cultura pomilor fructiferi. Un obiectiv economic şi turistic important al comunei este ferma 

de bizoni, cerbi, mufloni şi mistreţi. Serviciile sunt din categoria comerţului, în special 

comerţul cu amănuntul al bunurilor alimentare, băuturilor şi tutunului. 

Comuna Negreni  

Se află în extremitatea sudică a Sitului Natura 2000 Muntele Şes. Are o suprafaţă totală de 

6562 ha, din care numai 130,96 ha - 2% din suprafaţa comunei - sunt incluse în sit; cele 

130,96 ha reprezintă numai 0,38% din suprafaţa sitului, adică cea mai mică pondere 

înregistrată în vreo comună. 

În Comuna Negreni sunt incluse satele Negreni - sat-reşedinţă de comună, Bucea şi Prelucele. 

Conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din noiembrie 2011, populaţia stabilă a 

comunei Negreni este de 2321 de persoane. Din punct de vedere demografic, satele Negreni - 

1495 de locuitori - şi Bucea - 705 locuitori - sunt încadrate, la nivel naţional, în categoria 

satelor mijlocii, iar satul Prelucele - 121 de locuitori, în categoria satelor foarte mici. 
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Densitatea generală a populaţiei este de 35,4 locuitori/km2, sub valoarea medie a unităţilor 

administrativ-teritoriale peste care se suprapune situl - 50 locuitori/km2; şi densitatea agricolă 

a populaţiei, de 58,1 locuitori/km2, este tot sub valoarea medie - 88,5 locuitori/km2. 

Între ultimele două recensăminte populaţia comunei a scăzut cu 12,8% - mai intens decât în 

totalul unităţilor administrativ-teritoriale analizate cu 8,1%, mai intens în satul izolat 

Prelucele - cu 15,3% şi mai puţin în centrul de comună, situat pe importante artere rutiere şi 

feroviare - cu 12,2%. Analizat pentru ultimii zece ani pentru care există date statistice - 2002 

– 2012, rata medie a sporului de populaţie a fost de -9,2‰. Natalitatea medie scăzută - 6,3‰, 

şi mortalitatea medie - 15,4‰ şi mortalitatea infantilă medie - 18,5‰ ridicate au condus la o 

rată medie a sporului natural puternic negativă de -9,1‰. În schimb, rata medie a sporului 

migrator s-a apropiat de valori pozitive de -1‰, urmare a unei rate medii a stabilirilor de 

domiciliu de 7,6‰ şi a unei rate medii a plecărilor cu domiciliul de 7,7‰. În schimb, rata 

medie a migraţiei temporare a fost puternic negativă, de -10,6‰, rezultată dintr-o rată medie 

a stabilirilor de reşedinţă de 1,8‰ şi o rată medie a plecărilor cu reşedinţa de 12,4‰. 

Analizând structurile populaţiei, conform datelor Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 

din 2011, remarcăm o oarecare feminizare a populaţiei, valoarea indicelui de feminitate de 

101,5 femei la 100 de bărbaţi fiind însă sub media unităţilor administrativ-teritoriale peste 

care se extinde situl. Analizând structura pe grupe de vârstă a populaţiei însă, observăm un 

important dezechilibru în favoarea grupelor superioare şi în defavoarea grupei tinerilor: 

ponderea tinerilor este de 18,1%, mult sub media de 25%, a populaţiei mature, de 60,6%, 

peste valoarea medie de 58%, iar a vârstnicilor, de 21,3%, mult peste media de 17% a 

unităţilor administrativ-teritoriale din sit. Ca urmare, valoarea destul de redusă a indicelui de 

feminitate în raport cu structura pe grupe de vârstă este legată de ponderea mare a bărbaţilor 

în categoria maturilor şi vârstnicilor, urmare a predominanţei în comună şi în apropierea sa a 

activităţilor economice specifice bărbaţilor, de extracţie şi prelucrare a resurselor de lemn şi 

roci de construcţie. După şcoala absolvită, populaţia comunei se află într-o zonă de tranziţie 

între mediul rural şi cel urban, cu ponderi mai ridicate ale învăţământului superior şi ale 

învăţământului gimnazial, ponderi medii ale învăţământului secundar superior - liceu şi 

şcoala profesională şi de ucenici - şi ponderi reduse ale absolvenţilor de învăţământ primar 

sau fără şcoală absolvită. Din totalul persoanelor de 10 ani şi peste, 6,4% au absolvit o 

instituţie de învăţământ superior, 1,3%, o şcoală postliceală sau de maiştri, 20,6%, un liceu, 

10,4%, o şcoală profesională sau de ucenici, 44,8%, opt clase, 13,1%, şcoala primară, numai 

3,4% nu au şcoală absolvită şi numai 1,3% sunt analfabete. 

Pe baza datelor recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 se poate stabili şi 
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structura etnică şi confesională a populaţiei. Specificitatea comunei Negreni este legată de 

faptul că înregistrează cea mai ridicată pondere a populaţiei de etnie română dintre toate 

unităţile administrativ-teritoriale analizate, 94,6%. Alături de ei trăiesc în proporţie de 2,3%, 

romii, de 0,5%, maghiarii, de 0,4%, slovacii, restul aparţinând altor etnii sau nedeclarându-şi 

etnia. După religie, 90,9% din populaţie este de religie ortodoxă, 4,4%, baptistă, 0,9%, 

penticostală, 0,5%, romano-catolică, 0,3%, reformată, 0,2%, creştină după evanghelie şi 

0,1%, greco-catolică. Restul populaţiei aparţine categoriilor altor religii, fără religie sau cu 

religie nedeclarată. 

Activităţile economice principale sunt legate de agricultură, în special creşterea animalelor în 

unităţi de mici dimensiuni şi de exploatarea pădurii - exploatare forestieră, respectiv, 

colectarea plantelor şi fructelor din flora spontană. În domeniul industriei, principalul 

producător este fabrica de scaune curbate din lemn „Phoenix” din Bucea. Are o vechime de 

peste 130 de ani - iniţial s-a numit „Hercules”, în perioada comunismului, „Gloria Bucea” - 

iar în prezent, cu peste 60 de angajaţi, exportă scaune pe toate continentele. Fabrica produce 

scaune curbate din lemn – cca. 1500 – 2000 lunar, pentru uz casnic şi pentru baruri şi 

restaurante, dar şi fotolii şi cuiere. De asemenea, în Negreni şi Bucea funcţionează şi alte 

unităţi de prelucrare primară - gatere - şi avansată - ateliere de tâmplărie - a lemnului. Se 

adaugă firme din domeniul serviciilor, respectiv, al construcţiilor rezidenţiale, al comerţului 

cu amănuntul de produse alimentare, băuturi şi tutun, al comerţului de autovehicule şi piese 

auto, din domeniul serviciilor turistice - de cazare şi alimentaţie - şi al altor servicii - reparaţii 

electronice, contabilitate, coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, activităţi de curierat, 

transporturi terestre de persoane. 

Comuna Halmăşd  

Este situată pe latura nord-estică a Sitului Natura 2000 Muntele Şes. Are o suprafaţă totală de 

5979 ha, din care 1783,53 ha - 29,83% din suprafaţa comunei - sunt ocupate de sit; cele 

1783,53 ha reprezintă 5,11% din suprafaţa sitului. 

În Comuna Halmăşd sunt incluse satele Halmăşd - sat-reşedinţă de comună, Aleuş, Cerişa, 

Drighiu şi Fufez. 

La Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, în comuna Halmăşd au fost 

înregistrate 2393 de persoane. Din punct de vedere demografic, satele Halmăşd - 1084 de 

locuitori - şi Cerişa - 582 de locuitori - sunt încadrate, la nivel naţional, în categoria satelor 

mijlocii, satele Drighiu - 415 locuitori - şi Aleuş - 297 de locuitori - în categoria satelor mici, 

iar satul Fufez - 15 locuitori - în categoria satelor foarte mici. 

Densitatea generală a populaţiei este de 40 locuitori/km2, sub valoarea medie de 50 
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locuitori/km2, iar densitatea agricolă este de 62,7 locuitori/km2, de asemenea, sub valoarea 

medie a tuturor unităţilor administrativ-teritoriale peste care se extinde situl - 88,5 

locuitori/km2. 

În ce priveşte evoluţia numărului de locuitori, între ultimele două recensăminte populaţia 

comunei Halmăşd s-a redus cu 7,8%, sub valoarea medie a unităţilor administrativ-teritoriale 

din sit de -8,1%; scăderea a fost mai intensă în satul Aleuş de -12,3% şi mai redusă la Drighiu 

de -4%, aflat la drumul naţional 1H. În ultimii 10 ani pentru care există date - 2002 – 2012, 

natalitatea medie în comună a fost de 11‰, mortalitatea medie, de 14,8‰, iar mortalitatea 

infantilă medie, de 16,4‰. Ca urmare, rata medie a sporului natural a înregistrat o valoare 

negativă, de -3,8‰. Şi sporul migrator a fost negativ, rata medie fiind de -4,6‰, rezultată 

dintr-o rată medie a stabilirilor de domiciliu de 8,4‰ şi a plecărilor cu domiciliul, de 13‰. În 

consecinţă, rata medie a sporului populaţional a fost negativă, de -8,3‰. Şi rata migraţiei 

temporare a înregistrat o valoare negativă, de -15,6‰, rezultată dintr-o rată medie a 

stabilirilor de reşedinţă de 3,3‰ şi o rată medie a plecărilor cu reşedinţa de 18,29‰. 

Referitor la structurile populaţiei, analizând datele din recensământul din anul 2011, 

remarcăm, în primul rând o feminizare accentuată a populaţiei, comuna Halmăşd 

înregistrând, la recensământul din anul 2011, un indice de feminitate de 105,6%, mult peste 

valoarea medie a unităţilor administrativ-teritoriale peste care se extinde situl - 102,3 femei la 

100 de bărbaţi. Cauzele pot fi în existenţa unei ponderi ridicate a populaţiei vârstnice - 

20,1%, peste valoarea medie de 17% - şi a unei ponderi reduse a tinerilor - 23,9%, sub media 

de 25% - cunoscută fiind ponderea mai mare a femeilor în categoria vârstnicilor şi a 

persoanelor de sex masculin, în categoria tinerilor. Urmare a ponderii mari a vârstnicilor, şi 

populaţia matură înregistrează o pondere sub valoarea medie - 56%, faţă de 58%. După 

şcoala absolvită, populaţia comunei se încadrează în tipologia rurală, cu ponderi ale 

absolvenţilor de învăţământ gimnazial de peste 30% şi de învăţământ primar de peste 20%; 

ponderile populaţiei de 10 ani şi peste după şcoala absolvită sunt următoarele: învăţământ 

superior, 5%, postliceal şi de maiştri, 0,9%, liceal, 19,8%, profesional şi de ucenici, 15,3%, 

gimnazial, 32,7%, primar, 21,6%, fără şcoală absolvită, 4,7%, iar populaţia analfabetă 

reprezintă 3% - o pondere destul de ridicată, legată de izolarea mai mare a unor sate ale 

comunei şi de ponderea mare a populaţiei de etnie rromă, mai puţin înclinată spre instruirea 

profesională. 

Conform recensământului din anul 2011 observăm şi structura etnică şi confesională a 

comunei. Alături de români, care deţin o pondere de 79,6%, trăiesc în pondere însemnată 

rromii - 15,1% - la care se adaugă slovacii - 1,9% şi maghiarii - 0,3%. Restul populaţiei 
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aparţine altor etnii sau nu şi-a declarat etnia. După religie, majoritatea populaţiei comunei 

este de religie ortodoxă - 90,5%, la care se adaugă un procent de 4,2%, cetăţeni greco-

catolici, 1,3%, romano-catolici, 0,2%, penticostali şi câte 0,1% reformaţi şi baptişti. Restul 

populaţiei aparţine categoriilor altor religii şi cu religie nedeclarată. 

Activităţile economice principale sunt legate de agricultură, respectiv, cultura plantelor şi 

creşterea animalelor, în unităţi economice de mici dimensiuni. Alături de acestea, în comună 

mai sunt active firme din domeniul transporturilor rutiere de mărfuri, construcţii rezidenţiale 

şi nerezidenţiale, exploatări silvice şi activităţi conexe - de prelucrare primară a lemnului, 

lucrări tehnice pentru agricultură - de pregătire a terenului, comerţ - în special cu produse 

alimentare şi farmaceutice. 

Comuna Marca  

Este situată în extremitatea nordică a sitului. Are o suprafaţă totală de 4837 ha, din care 

1077,28 ha - 22,27% din suprafaţa comunei - sunt ocupate de Situl Natura 2000 Muntele Şes; 

cele 1077,28 ha reprezintă 3,09% din suprafaţa totală a sitului. 

În Comuna Marca sunt incluse satele: Marca - sat-reşedinţă de comună, Leşmir, Marca-Huta, 

Porţ şi Şumal. 

Conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, în comuna Marca au fost 

înregistraţi 2542 de locuitori. Din punct de vedere demografic, satele Marca - cu 1274 de 

locuitori şi Şumal - 544 de locuitori sunt încadrate, la nivel naţional, în categoria satelor 

mijlocii, satele Leşmir - 425 de locuitori şi Porţ - 278 de locuitori sunt încadrate în categoria 

satelor mici, iar satul Marca-Huta - 21 de locuitori, în categoria satelor foarte mici. 

Densitatea generală a populaţiei este de 52,6 locuitori/km2, peste valoarea medie din unităţile 

administrativ-teritoriale peste care se suprapune situl - 50 locuitori/ km2. Raportată la 

suprafaţa agricolă însă, densitatea fiziologică - agricolă a populaţiei este de 77,9 

locuitori/km2, sub valoarea medie a tuturor unităţilor administrativ-teritoriale peste care se 

suprapune situl - 88,5 locuitori/km2. 

Privitor la evoluţia numărului de locuitori, între ultimele două recensăminte populaţia 

comunei s-a redus cu 13,8%, mai intens decât valoarea medie a unităţilor administrativ-

teritoriale din sit, de -8,1%. Cea mai intensă scădere s-a produs în satul izolat Marca-Huta, cu 

32,5%, iar cea mai redusă, în satul Leşmir, cu 10,2%, uşor accesibil de pe drumul naţional 

19B. Între ultimii zece ani pentru care există date - 2002 – 2012, natalitatea medie din 

comuna Marca a fost de 9,9‰, mortalitatea medie, de 15‰, rezultând astfel o rată a sporului 

natural mediu negativă, de -5,3‰. Rata medie a mortalităţii infantile a fost de 16,5%. Şi 

sporul migrator a înregistrat tot o valoare medie negativă de -2,7‰, rezultat dintr-o rată 
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medie a stabilirii de domiciliu de 9,2‰ şi o rată medie a plecărilor cu domiciliul de 11,8‰. 

În consecinţă, rata sporului populaţional a înregistrat o valoare medie de -8‰. Referitor la 

migraţia temporară, în aceeaşi perioadă, s-a înregistrat o rată medie a stabilirilor de reşedinţă 

de 3,3‰, a plecărilor cu reşedinţa de 19,4‰, rata medie a migraţiei temporare rezultate fiind 

de -16,1‰. 

Analizând structura populaţiei comunei - conform recensământului din anul 2011 - se 

remarcă o oarecare feminizare a acesteia - indicele de feminitate este de 101,1 femei la 100 

de bărbaţi, dar sub valoarea medie a unităţilor administrativ-teritoriale din sit - 102,3 femei la 

100 de bărbaţi, cauzat, cel mai probabil, de existenţa unei ponderi ridicate a populaţiei 

vârstnice, 20,9% - peste valoarea medie de 17%, cunoscut fiind că în această categorie 

predomină femeile. Ponderea tinerilor - 25,1% - este în jurul mediei - 25% - iar cea a 

populaţiei mature, sub medie - 53,9%, faţă de o medie a unităţilor administrativ-teritoriale 

peste care se extinde situl de 58%. După şcoala absolvită, populaţia comunei se încadrează în 

tipologia rurală, cu ponderi ale absolvenţilor de învăţământ gimnazial de peste 30% şi de 

învăţământ primar de peste 20%. Poziţia comunei într-o zonă cu circulaţie mai intensă a 

favorizat însă şi ponderi mari ale populaţiei absolvente de învăţământ superior, liceal şi 

profesional şi de ucenici. Ponderile populaţiei de 10 ani şi peste după şcoala absolvită sunt: 

învăţământ superior, 5,7%, postliceal şi de maiştri, 1,9%, liceal, 21,4%, profesional şi de 

ucenici, 17,1%, gimnazial, 30,2%, primar, 19,6‰, iar fără şcoală absolvită, 4%. Populaţia 

analfabetă reprezintă 2,9% din totalul populaţiei de 10 ani şi peste. 

Pe baza datelor recensământului din 2011 putem urmări şi structura etnică şi confesională a 

comunei. Astfel, 75,7% din populaţie este de etnie română, alături de care convieţuiesc 

maghiari, în proporţie de 13,8%, rromi, în proporţie de 6,6%, slovaci, în proporţie de 1,9%, 

restul populaţiei aparţinând altor categorii sau având etnie nedeclarată. Pe confesiuni, cele 

mai mari ponderi sunt ocupate de cele două religii specifice românilor, ortodoxă - 50,9% - şi 

greco-catolică - 21,9%, urmate de cea reformată, specifică majorităţii maghiarilor din această 

regiune - 10,5%, baptistă - 10,5%, majoritatea rromilor fiind încadraţi aici, romano-catolică, 

specifică slovacilor şi unei părţi a maghiarilor - 2,3% şi de o serie de alte religii 

neoprotestante: penticostală, 0,7%, creştină după evanghelie, 0,6%, martorii lui Iehova, 0,3%, 

şi adventistă de ziua a şaptea, 0,1%. Restul populaţiei este inclusă în categoriile altor religii, 

atei şi cu religie nedeclarată. 

Dintre activităţile economice predomină cele agricole şi zootehnice, de mici dimensiuni, la 

care se adaugă cele din domeniile comerţului cu amănuntul - produse alimentare şi 

nealimentare – în special, materiale de construcţii, transporturilor rutiere de mărfuri şi 
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construcţiilor rezidenţiale. 

Comuna Plopiş  

Este situată pe latura nord-estică a Sitului Natura 2000 Muntele Şes. Are o suprafaţă totală de 

8038 ha, din care 3212,99 ha - 39,97% din suprafaţa comunei - sunt incluse în sit; cele 

3212,99 ha reprezintă 9,21% din suprafaţa sitului. 

În Comuna Plopiş sunt incluse satele Plopiş - sat-reşedinţă de comună, Făgetu şi Iaz. 

La Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din noiembrie 2011 în comuna Plopiş au fost 

înregistrate 2405 persoane. Din punct de vedere demografic, toate cele trei sate componente 

ale comunei sunt incluse, la nivel naţional, în categoria satelor mijlocii: Plopiş, 948 de 

locuitori, Făgetu, 745 de locuitori, iar Iaz, 712 locuitori. 

Densitatea generală a populaţiei este de 29,9 locuitori/km2, mult sub valoarea medie a tuturor 

unităţilor administrativ-teritoriale din aria sitului - 50 locuitori/km2, iar densitatea fiziologică 

- agricolă - este de 50,9 locuitori/km2, tot cu mult sub valoarea medie a unităţilor 

administrativ-teritoriale analizate - 88,5 locuitori/km2. 

Referitor la evoluţia numărului de locuitori, între ultimele două recensăminte populaţia 

comunei a scăzut cu 12,1%, mai intens decât media unităţilor administrativ-teritoriale peste 

care se suprapune situl de -8,1%. Scăderi mai intense s-au înregistrat în satele Iaz - cu 17,6% 

şi Plopiş - cu 14,8%, iar mai reduse în satul Făgetu - cu 2,7%, mai izolat şi cu viaţă socială şi 

economică mai apropiată de traiul ancestral. În ultimii 10 ani pentru care există înregistrări 

statistice - 2002 – 2012, rata medie a sporului natural din comună a fost de -2‰, rezultată 

dintr-o natalitate medie de 12,3‰ şi o mortalitate medie de 14,4‰; rata medie a mortalităţii 

infantile a fost de 11,2‰. Rata medie a stabilirilor de domiciliu a înregistrat valoarea de 7‰, 

iar a plecărilor cu domiciliul, de 12,2‰, rezultând o rată medie a sporului migrator de -5,2‰. 

Rata medie a sporului de populaţie astfel înregistrat a fost de -7,3‰. Şi migraţia temporară a 

înregistrat valori negative, rata medie înregistrată fiind de -15,8‰ - rata medie a stabilirilor 

cu reşedinţa a fost de 3,5‰, iar a plecărilor cu reşedinţa, de 19,3‰. 

Analizând structura pe sexe a populaţiei, conform datelor Recensământului Populaţiei şi 

Locuinţelor din noiembrie 2011, remarcăm un oarecare echilibru, indicele de feminitate 

înregistrat fiind de 100,9 femei la 100 de bărbaţi, sub valoarea medie a unităţilor 

administrativ-teritoriale peste care se extinde situl, de 102,3 femei la 100 de bărbaţi. Şi 

structura pe sexe este mai echilibrată decât în alte comune, înregistrându-se o pondere a 

tinerilor de 28,9%, peste valoarea medie de 25%, o pondere a maturilor de 54%, sub valoarea 

medie a unităţilor administrativ-teritoriale din sit, de 58%, şi o pondere a vârstnicilor puţin 

peste medie - 17,4%, faţă de media de 17%. După şcoala absolvită, populaţia comunei se 
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încadrează în tipologia rurală, cu ponderi ale absolvenţilor de învăţământ gimnazial de peste 

30% şi de învăţământ primar de peste 20%. Din populaţia de 10 ani şi peste, ponderea 

absolvenţilor de învăţământ superior este de doar 4,3%, a celor de şcoală postliceală sau de 

maiştri, de 0,4%, a celor de învăţământ liceal, de 15,8%, a celor de învăţământ profesional şi 

de ucenici, de 10,4%, în vreme ce absolvenţii de învăţământ gimnazial reprezintă 42,7%, cei 

de învăţământ primar, 22%, cei fără şcoală absolvită, 4,4%, iar cei analfabeţi, doar 1,4%. 

În ce priveşte structura etnică şi confesională a populaţiei, conform recensământului din anul 

2011, ponderea românilor este de 58,9%, a slovacilor, de 32%, a rromilor, de 6,6%, restul 

populaţiei încadrându-se în alte categorii sau nedeclarându-şi etnia. Aproape toată populaţia 

slovacă locuieşte în satul Făgetu, unde a fost colonizată în secolul al XIX-lea, în perioada 

Imperiului Habsburgic, pentru lucrul la pădure. Ulterior, de aici s-a răspândit în localităţile 

mai joase, în special din nordul Muntelui Şes, unde a practicat mineritul. După religie, 

domină populaţia ortodoxă - 52,5%, urmată de cea romano-catolică - 32,1%, religie specifică 

slovacilor, greco-catolică - 11,4%, penticostală - 1,2%, adventistă de ziua a şaptea - 0,2% şi 

baptistă - 0,1%. Restul populaţiei aparţine categoriilor altor religii, ateilor şi cu religie 

nedeclarată. 

Activităţile economice principale sunt legate de agricultură, respectiv, cultura plantelor şi 

creşterea animalelor, în unităţi economice de mici dimensiuni. Se adaugă exploatarea 

lemnului, comerţul cu amănuntul al produselor alimentare şi nealimentare - în special 

materiale de construcţii, piscicultura - salmonicultura, transporturile rutiere de persoane şi 

transporturile rutiere de mărfuri. 

Comuna Sâg  

Se află la extremitatea nord-estică a Sitului Natura 2000 Muntele Şes. Are o suprafaţă totală 

de 8788 ha, din care 1732,51 ha - 19,71% din suprafaţa comunei sunt ocupate de sit; cele 

1732,51 ha reprezintă 4,97% din suprafaţa sitului. 

În Comuna Sâg sunt incluse satele Sâg - sat-reşedinţă de comună, Fizeş, mal, Sârbi şi Tusa. 

La Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, în comuna Sâg au fost înregistrate 

3276 de persoane. Din punct de vedere demografic, satele Mal - 1248 de locuitori, Tusa - 737 

de locuitori şi Sâg - 656 de locuitori sunt încadrate, la nivel naţional, în categoria satelor 

mijlocii, iar satele Fizeş - 365 de locuitori şi Sârbi - 270 de locuitori, în categoria satelor mici. 

Densitatea generală a populaţiei este de 37,3 locuitori/km2, sub valoarea medie de 50 

locuitori/km2, iar densitatea agricolă - fiziologică - a populaţiei este de 54,3 locuitori/km2, de 

asemenea, sub valoarea medie a unităţilor administrativ-teritoriale peste care se extinde situl - 

88,5 locuitori/km2. 
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Între ultimele două recensăminte populaţia comunei s-a redus cu -5,3%, o scădere mai redusă 

decât media unităţilor administrativ-teritoriale analizate de -8,1%. Cea mai intensă reducere 

s-a petrecut în satul mai izolat Fizeş - cu 13,5%, în vreme ce în satul uşor accesibil Mal, 

numărul de locuitori a crescut cu 7,4%. În ultimii zece ani pentru care există înregistrări 

statistice - 2002 – 2010 - natalitatea medie în comună a fost de 12,6‰, mortalitatea medie, de 

16,3‰, iar valoarea medie a mortalităţii infantile, de 16,7‰; din aceste date rezultă o rată 

medie negativă a sporului natural de -3,8‰. Şi rata sporului migrator a fost negativă, de -

0,4‰, rezultată dintr-o rată medie a stabilirilor de domiciliu de 6,5‰ şi o rată medie a 

plecărilor cu domiciliul de 6,8‰. În consecinţă, rata sporului populaţional a fost tot negativă, 

în perioada analizată înregistrând o valoare medie de -4,1‰. Mai intensă a fost însă rata 

medie a migraţiei temporare, -9,3‰ - rezultată din rata medie a stabilirilor de reşedinţă de 

2,6‰ şi rata medie a plecărilor cu reşedinţa de 11,9‰. 

Analizând structurile populaţiei, pe baza datelor Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 

din noiembrie 2011, constatăm în primul rând feminizarea populaţiei, cu un indice de 

feminitate de 102 femei la 100 de bărbaţi comuna Sâg situându-se în apropierea mediei 

unităţilor administrativ-teritoriale peste care se suprapune situl. Pe grupe de vârstă, tinerii 

deţin o pondere de 26,3%, peste media de 25%, populaţia matură, de 55%, sub media de 

58%, iar populaţia vârstnică, de 18,7%, peste media de 17%. În acest caz, feminizarea 

populaţiei este legată mai degrabă de predominarea unor activităţi economice terţiare în 

comună, în care majoritatea activilor sunt femei, decât de structura pe grupe de vârstă a 

populaţiei. După şcoala absolvită, populaţia comunei se încadrează în tipologia rurală, cu 

ponderi ale absolvenţilor de învăţământ gimnazial de peste 30% şi de învăţământ primar de 

peste 20%. Remarcăm ponderi destul de ridicate ale absolvenţilor de învăţământ primar, 

urmare a izolării unor sate ale comunei. Din populaţia de 10 ani şi peste, doar 4,6% a absolvit 

învăţământul superior, 0,6%, o şcoală postliceală sau de maiştri, doar 11,7%, liceul, doar 

9,9%, o şcoală profesională sau de ucenici, în vreme ce 34,8% a absolvit învăţământul 

gimnazial, 33,7%, învăţământul primar, 4,7% nu are şcoală absolvită - valoare destul de 

mare, legată de ponderea ridicată a populaţiei de etnie rromă, mai puţin instruită şi numai 

1,9% este analfabetă. 

Aceleaşi date ale recensământului din anul 2011 ne prezintă şi structura etnică şi confesională 

a populaţiei: cea mai mare parte, 73,6%, este de etnie română, la care se adaugă în proporţie 

ridicată rromii, 20,7% - cea mai mare valoare înregistrată în unităţile administrativ-teritoriale 

peste care se extinde situl, locuind în special în satul Mal, slovacii, 3%, şi maghiarii, 0,1%, 

restul aparţinând altor etnii sau nedeclarându-şi etnia. După confesiune, majoritatea 
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populaţiei este de religie ortodoxă - 73,8%, urmată de cea penticostală - 13,5%, de martorii 

lui Iehova - 3,9%, de cea romano-catolică - 3,1%, de cea greco-catolică - 2,2%, de cea 

baptistă - 0,4%, de cea adventistă de ziua a şaptea - 0,2%, şi de cea reformată - 0,1%. Restul 

populaţiei aparţine categoriilor altor confesiuni, ateilor şi a celor cu religie nedeclarată. 

Românii sunt în majoritate ortodocşi şi greco-catolici, majoritatea adepţilor religiilor 

neoprotestante aparţin etniei rromilor, slovacii sunt majoritar romano-catolici, iar maghiarii, 

reformaţi. 

Activităţile economice principale sunt legate de agricultură, respectiv, cultura plantelor şi 

creşterea animalelor - inclusiv apicultura şi salmonicultura, în unităţi economice de mici 

dimensiuni, la care se adaugă comerţul cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi 

tutunului. 

Comuna Valcău de Jos  

Este situată pe latura nord-estică a Sitului natura 2000 Muntele Şes. Are o suprafaţă totală de 

6323 ha, din care 2852,86 ha - 45,12% din suprafaţa comunei sunt incluse în sit; cele 2852,86 

ha reprezintă 8,18% din suprafaţa totală a sitului. 

În Comuna Valcău de Jos sunt incluse satele Valcău de jos - sat-reşedinţă de comună, Lazuri, 

Preoteasa, Ratovei, Sub Cetate şi Valcău de Sus. 

La Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din noiembrie 2011 în comuna Valcău de Jos au 

fost înregistrate 2851 de persoane. Din punct de vedere demografic, satele Valcău de Sus - 

825 de locuitori, Valcău de Jos - 748 de locuitori şi Preoteasa - 624 de locuitori sunt 

încadrate, la nivel naţional, în categoria satelor mijlocii, satele Sub Cetate - 359 de locuitori şi 

Lazuri - 236 de locuitori, în categoria satelor mici, iar satul Ratovei - 59 de locuitori, în 

categoria satelor foarte mici. 

Densitatea generală a populaţiei este de 45,1 locuitori/km2, sub valoarea medie din unităţile 

administrativ-teritoriale din sit - 50 locuitori/km2; densitatea agricolă a populaţiei atinge 

valoarea de 69,3 locuitori/km2, tot sub valoarea medie din unităţile administrativ-teritoriale 

analizate - 88,5 locuitori/km2. 

În ceea ce priveşte evoluţia numărului de locuitori, între ultimele două recensăminte 

populaţia comunei Valcău de Jos s-a redus cu 12,5%, mai intens decât media unităţilor 

administrativ-teritoriale peste care se extinde situl de -8,1%. Cea mai intensă reducere s-a 

produs în satul-reşedinţă de comună, cu populaţie instruită peste medie de -16,6%, iar cea 

mai redusă, în satul Preoteasa de -9,6%. În perioada 2002 – 2012 valoarea medie a natalităţii 

a fost de 13,1‰, a mortalităţii, de 13,9‰, iar a mortalităţii infantile, de 12,7‰. În consecinţă, 

rata medie a sporului natural a fost de -0,8‰. Şi rata medie a sporului migrator a fost 
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negativă, -4,3‰ - rezultată dintr-o rată medie a stabilirilor de domiciliu de 6,2‰ şi o rată 

medie a plecărilor cu domiciliul de 10,5‰. În consecinţă, pentru intervalul analizat, rata 

medie a sporului de populaţie a fost negativă de -5,1‰. De asemenea, migraţia temporară a 

înregistrat tot valori negative - rată medie de -8,2‰, rezultată dintr-o rată medie a stabilirilor 

de reşedinţă de 3,8‰ şi o rată medie a plecărilor cu reşedinţa de 11,9‰. 

Analizând structurile populaţiei, pe baza datelor din Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 

din anul 2011, constatăm, în primul rând, faptul că Valcăul de Jos este una dintre puţinele 

comune din sit în care constatăm o masculinizare a populaţiei, indicele de feminitate fiind de 

98,5 femei la 100 de bărbaţi, sub media de 102,3 femei la 100 de bărbaţi înregistrată în 

unităţile administrativ-teritoriale peste care se suprapune situl. Cauza este legată de o pondere 

mai mare a tinerilor - 28,9%, faţă de media de 25%, cunoscut fiind faptul că, biologic, 

numărul nou-născuţilor băieţi este mai mare decât cel al fetiţelor, situaţia urmând a se inversa 

abia în a doua parte a vieţii, şi o pondere a vârstnicilor - categorie în care predomină femeile, 

apropiată de medie - 17,1% în comuna Valcău de Jos, faţă de media de 17%. Ponderea 

populaţiei mature este de 54%, sub media de 68%. După şcoala absolvită, populaţia comunei 

se încadrează în tipologia rurală, cu ponderi ale absolvenţilor de învăţământ gimnazial de 

peste 30% şi de învăţământ primar de peste 20%. Remarcăm totuşi ponderi destul de ridicate 

ale absolvenţilor de învăţământ superior şi liceal, în ciuda relativei izolări a comunei. Din 

totalul persoanelor de 10 ani şi peste, 5,5% au absolvit învăţământul superior, 0,5%, o şcoală 

postliceală sau de maiştri, 16,4%, liceul, 12,2%, o şcoală profesională sau de ucenici, 32,7%, 

opt clase, 26,5%, patru clase, 6,2% nu au absolvit vreo şcoală - o valoare destul de mare între 

unităţile administrativ-teritoriale analizate, legată de ponderea ridicată a populaţiei de etnie 

rromă, mai puţin instruită profesional, iar 3,1% sunt analfabeţi - din nou, o valoare mare. 

Pe baza datelor recensământului din anul 2011 putem prezenta şi structura etnică şi 

confesională a comunei. Majoritatea populaţiei este de etnie română - 80%, alături de care 

trăiesc în pondere mai ridicată rromii - 14,7% şi în ponderi mai reduse maghiarii - 2,9% şi 

slovacii - 0,1%, restul având altă etnie sau nedeclarându-şi etnia. După religii, majoritatea 

populaţiei aparţine confesiunii ortodoxe - 83,4%, urmată de cea penticostală - 6,9%, greco-

catolică - 2,8%, reformată - 2,4%, baptistă - 1,9% şi romano-catolică - 0,1%. Restul 

populaţiei aparţine categoriilor altor religii şi cu religie nedeclarată. 

Activităţile economice principale sunt legate de agricultură, respectiv, cultura plantelor şi 

creşterea animalelor, în unităţi economice de mici dimensiuni, la care se adaugă exploatarea 

forestieră şi prelucrarea lemnului în mici ateliere. În satul Valcău de Sus funcţionează o 

fabrică de jucării. În domeniul industriei alimentare, la Valcău de Jos funcţionează două mori, 
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o presă de ulei şi o brutărie. Alte activităţi economice sunt cele legate de comerţul cu 

amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi tutunului. 

 

B. Factori interesaţi 

 

În ceea ce priveşte cunoştinţele legate de Reţeaua Natura 2000, la momentul începerii 

proiectului POS Mediu Axa 4 a fost identificat un grad scăzut de informare. Situaţia a fost 

îmbunătăţită prin campaniile de informare şi întâlnirile de consultare desfăşurate în cadrul 

proiectului. 

În urma întâlnirilor consultative persoanele fizice au fost interesate în principal de beneficiul 

pe care îl pot avea prin faptul că deţin terenuri în siturile Natura 2000 - scutiri de impozite, 

compensaţii, subvenţii. 

În ceea ce priveşte persoanele juridice am remarcat o foarte bună colaborare din partea 

primăriilor dar şi a Agenţiilor pentru Protecţia Mediului, Direcţiilor şi Ocoalelor Silvice.  La 

întâlnirile de consultare asupra planului de management cu factorii interesaţi, reprezentanţilor 

acestora le-au fost prezentate măsurile de conservare specifice, precum şi modalităţi şi 

proceduri de lucru care să asigure atât conservarea speciilor şi habitatelor pentru care a fost 

desemnat situl, cât şi desfăşurarea activităţilor economice specifice acestor factori. 

Principalii factori interesaţi în acest sit sunt enumeraţi în tabelul insoţitor. 

 

Tabelul nr. 92 

Factori interesaţi din situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Nr. Denumire factor interesat Tip Aria de interes 
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1.  Primăria Aleşd 
Unitate administrativ 

teritorială 

Autoritate a administraţiei 

publice locale 

2.  Primăria Auşeu 
Unitate administrativ 

teritorială 

Autoritate a administraţiei 

publice locale 

3.  Primăria Borod 
Unitate administrativ 

teritorială 

Autoritate a administraţiei 

publice locale 

4.  Primăria Bratca 
Unitate administrativ 

teritorială 

Autoritate a administraţiei 

publice locale 

5.  Primăria Brusturi 
Unitate administrativ 

teritorială 

Autoritate a administraţiei 

publice locale 

6.  Primăria Derna 
Unitate administrativ 

teritorială 

Autoritate a administraţiei 

publice locale 

7.  Primăria Lugaşu de Jos 
Unitate administrativ 

teritorială 

Autoritate a administraţiei 

publice locale 

8.  Primăria Popeşti 
Unitate administrativ 

teritorială 

Autoritate a administraţiei 

publice locale 

9.  Primăria Suplacu de Barcău 
Unitate administrativ 

teritorială 

Autoritate a administraţiei 

publice locale 

10.  Primăria Şinteu 
Unitate administrativ 

teritorială 

Autoritate a administraţiei 

publice locale 

11.  Primăria Negreni 
Unitate administrativ 

teritorială 

Autoritate a administraţiei 

publice locale 

12.  Primăria Halmăşd 
Unitate administrativ 

teritorială 

Autoritate a administraţiei 

publice locale 

13.  Primăria Marca 
Unitate administrativ 

teritorială 

Autoritate a administraţiei 

publice locale 

14.  Primăria Plopiş 
Unitate administrativ 

teritorială 

Autoritate a administraţiei 

publice locale 

15.  Primăria Sâg 
Unitate administrativ 

teritorială 

Autoritate a administraţiei 

publice locale 

16.  Primăria Valcău de Jos 
Unitate administrativ 

teritorială 

Autoritate a administraţiei 

publice locale 

17.  Agenţia pentru Protecţia Instituţie publică Implementarea politicilor, 
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Mediului Cluj-Napoca strategiilor şi legislaţiei in 

domeniul protecţiei 

mediului la nivel judeţean 

18.  
Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bihor 
Instituţie publică 

Implementarea politicilor, 

strategiilor şi legislaţiei in 

domeniul protecţiei 

mediului la nivel judeţean 

19.  
Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Sălaj 
Instituţie publică 

Implementarea politicilor, 

strategiilor şi legislaţiei in 

domeniul protecţiei 

mediului la nivel judeţean 

20.  
Garda Naţională de Mediu 

Comisariatele Judeţene 
Instituţie publică 

Implementarea politicilor, 

strategiilor şi legislaţiei in 

domeniul protecţiei 

21.  Direcţia Silvică Cluj 
Ramură a Regiei 

Naţionale a Pădurilor 

Servicii publice cu 

specific silvic şi autoritate 

hipică naţională 

22.  Direcţia Silvică Bihor 
Ramură a Regiei 

Naţionale a Pădurilor 

Servicii publice cu 

specific silvic şi autoritate 

hipică naţională 

23.  Direcţia Silvică Sălaj 
Ramură a Regiei 

Naţionale a Pădurilor 

Servicii publice cu 

specific silvic şi autoritate 

hipică naţională 

24.  
Ocolul Silvic Magura 

Simleu Silvaniei 

Ramură a Regiei 

Naţionale a Pădurilor 

Servicii publice cu 

specific silvic şi autoritate 

hipică naţională 

25.  Ocolul Silvic Aleşd 
Ramură a Regiei 

Naţionale a Pădurilor 

Servicii publice cu 

specific silvic şi autoritate 

hipică naţională 

26.  
Comisariatul de Regim 

Silvic şi Cinegetic Oradea 
Instituţie publică 

Gestionarea fondurilor 

forestiere şi a vânatului 

27.  
Inspectoratul Teritorial de 

Regim Silvic şi de 
Instituţie publică 

Gestionarea fondurilor 

forestiere şi a vânatului 
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Vânătoare Cluj 

28.  
Direcţia pentru Agricultură 

a Judeţului Cluj 

Ramură a Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale 

Promovarea şi 

implementarea politicilor 

comunitare şi naţionale 

29.  
Direcţia pentru Agricultură 

a Judeţului Bihor 

Ramură a Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale 

Promovarea şi 

implementarea politicilor 

comunitare şi naţionale 

30.  
Direcţia pentru Agricultură 

a Judeţului Sălaj 

Ramură a Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale 

Promovarea şi 

implementarea politicilor 

comunitare şi naţionale 

31.  
Administraţia Bazinală de 

Apă Someş-Tisa 

Unitate Bazinală a 

Administraţiei Naţionale 

“Apele Române S.A”. 

Managementul apelor 

32.  
GreenGold Management 

SRL 
Societate comercială Management forestier 

 

2.4.2. Utilizarea terenului  

 

• Harta utiliz ării terenului 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 66-67. 

• Lista tipurilor de utiliz ări ale terenului 

 

Tabelul nr. 93 

Tipuri de utiliz ări ale terenului în situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Nr. Clasă CLC Suprafaţă totală 

ocupată ha 

Ponderea din 

suprafaţa sitului % 

1.  Acumulări de apă 1,36 0,004 

2.  Livezi 17,19 0,05 

3.  Mlaştini 0,77 0,002 

4.  Păduri de conifere 1276,67 3,66 

5.  Păduri de foioase 26364,06 75,58 

6.  Păduri mixte 1228,68 3,52 

7.  Păşuni secundare 1240,90 3,56 
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8.  Pepiniere 1,29 0,004 

9.  Spaţii construite 17,37 0,05 

10. Terenuri arabile neirigate 36,21 0,10 

11. Zone de extracţie a minereurilor 37,21 0,11 

12. Zone de tranziţie cu arbuşti în general defrişate 4659,11 13,36 

13. TOTAL 34880,85 100,00 

 

Din suprafaţa totală a sitului - 34880,85 ha - pădurile de foioase deţin 75,58% - 26364,06 ha. 

Repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale, din totalul pădurilor de foioase, ponderile sunt 

următoarele: Borod, 15,52%, Popeşti, 14,2%, Aleşd, 13,9%, Auşeu, 10,24%, Plopiş, 8,83%, 

Şinteu, 7,34%, Valcău de jos, 6,42%, Sâg, 5,2%, Halmăşd, 4,57, Marca, 3,64, Lugaşu de Jos, 

3,49, Brusturi, 2,92, Derna, 1,42, Suplacu de Barcău, 1,32, Bratca, 0,58, Negreni, 0,40%. 

Pădurile de conifere ocupă în Situl natura 2000 Muntele Şes o suprafaţă de 1276,67 ha, 

reprezentând 3,66% din suprafaţa totală a sitului - 34880,85 ha. Din totalul pădurilor de 

conifere, cea mai mare pondere se află în comuna Halmăşd, 20,28%, urmată de Borod, 

16,05%, Plopiş, 13,99%, Şinteu, 8,07%, Auşeu, 7,74%, Valcău de Jos, 7,30%, Aleşd, 6,65%, 

Popeşti, 5,14%, Sâg, 3,46%, Brusturi, 2,79%, Marca, 2,41%, Bratca, 2,37%, Suplacu de 

Barcău, 1,64%, Lugaşu de Jos, 1,1%, Negreni, 0,65%, Derna, 0,36%. 

Pădurile mixte acoperă 1228,68 ha, reprezentând 3,52% din suprafaţa totală a sitului. Din 

totalul suprafeţelor cu păduri mixte, 37,03% se află în comuna Borod şi 18,07%, în oraşul 

Aleşd; urmează comunele Popeşti, 7,18%, Auşeu, 7,14%, Halmăşd, 6,69%, Plopiş, 5,75%, 

Bratca, 5,53%, Marca, 2,33%, Suplacu de Barcău, 2,18%, Lugaşu de Jos, 2,03%, Valcău de 

jos, 1,97%, Derna, 1,58%, Sâg, 1%, Brusturi, 0,86% şi Negreni, 0,65%. 

Însumate, pădurile din Situl natura 2000 Muntele Şes ocupă o suprafaţă de 28869,61 ha, 

reprezentând 82,77% din suprafaţa totală a sitului - 34880,85 ha. Din suprafaţa totală ocupată 

de păduri, 91,32% sunt păduri de foioase, 4,42%, păduri de conifere şi 4,26%, păduri mixte. 

Din suprafaţa totală ocupată de păduri - 28869,61 ha, 16,46% se află în comuna Borod, 

13,76%, în oraşul Aleşd,  13,50%, în comuna Popeşti şi 10%, în comuna Auşeu; urmează, în 

ordinea ponderilor deţinute, comunele Plopiş, 8,93%, Şinteu, 7,06%, Valcău de Jos, 6,27%, 

Halmăşd, 5,35%, Sâg, 4,94%, Marca, 3,53%, Lugaşu de jos, 3,33%, Brusturi, 2,83%, Derna, 

1,38%, Suplacu de Barcău, 1,37%, Bratca, 0,87% şi Negreni, 0,42%. 

Zonele de tranziţie cu arbuşti - în general defrişate - acoperă o suprafaţă de 4659,11 ha, 

deţinând astfel 13,36% din suprafaţa totală a sitului - 34880,85 ha. Din totalul lor, cea mai 
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mare parte se află în comuna Valcău de Jos, 20,95%, urmată de oraşul Aleşd, 13,26% şi de 

comunele Auşeu, 12,73%, Plopiş, 12,45%, Borod, 11,20%, Lugaşu de Jos, 5,43%, Şinteu, 

5,14%, Halmăşd, 4,28%, Sâg, 3,96%, Suplacu de Barcău, 3,62%, Popeşti, 2,48%, Brusturi, 

2,36%, Derna, 1,01%, Marca, 0,85% şi Bratca, 0,28%. 

Zonele de extracţie a minereurilor reprezintă următoarea categorie ca suprafaţă - 37,21 ha şi 

pondere - 0,11% în Situl Natura 2000 Muntele Şes. Din totalul suprafeţei, cea mai mare 

pondere se află în comuna Popeşti, 65,35%, unde sunt prezente o carieră de cărbune închisă - 

de 22,36 ha şi două cariere de extracţie a pietrei pentru construcţii. Urmează comuna Borod, 

15,22% - cu cinci puncte de extracţie a pietrei pentru construcţii, comuna Marca, 10,78% - cu 

două puncte de extracţie a rocilor pentru construcţii, comuna Negreni, 5,25% - cu două 

puncte de extracţie a rocilor pentru construcţii, oraşul Aleşd, 2,28% - cu o zonă de extracţie a 

rocilor pentru construcţii, comuna Bratca, 0,88% - cu două puncte de extracţie a rocilor 

pentru construcţii şi comuna Brusturi, 0,24% - cu o zonă de extracţie a rocilor pentru 

construcţii. 

Terenurile arabile neirigate acoperă 36,21 ha în interiorul Sitului natura 2000 Muntele Şes, 

reprezentând 0,1% din suprafaţa sa totală - 34880,85 ha. Din suprafaţa lor totală, cea mai 

mare parte se află în comuna Sâg, 44,08%, urmată de comunele Borod, 18,65%, Bratca, 

13,17%, Şinteu, 11,38%, Auşeu, 4,56%, Plopiş, 4,15%, Lugaşu de Jos, 3,73% şi Negreni, 

0,29%. 

Livezile ocupă 17,19 ha, reprezentând 0,05% din suprafaţa totală a Sitului Natura 2000 

Muntele Şes - 34880,85 ha. Cea mai mare parte a lor se află în comunele Borod şi Sâg 

70,43%, respectiv, 19,77% din totalul suprafeţei ocupată cu livezi, urmate de comunele 

Auşeu, 2,69%, Plopiş, 2,34%, Lugaşu de jos, 1,96%, Şinteu, 1,28%, Valcău de jos, 1,18% şi 

Negreni, 0,36%. 

Spaţiile construite acoperă 17,37 ha în interiorul sitului, adică 0,05% din suprafaţa sa totală. 

Cele mai mari ponderi din suprafaţa lor totală se află în comunele Borod, 27,95%, Sâg, 

21,92%, Auşeu, 12,45% şi Lugaşu de Jos, 11,30%; urmează unităţile administrativ-teritoriale 

Plopiş, 6,96%, Aleşd, 6,13%, Brusturi, 2,93%, Şinteu, 2,5%, Bratca, 1,97%, Valcău de Jos, 

1,95%, Marca, 1,58%, Halmăşd, 1,43%, Suplacu de Barcău, 0,52% şi Negreni, 0,4%. 

Din totalul suprafeţei ocupate de spaţiile construite, gospodăriile deţin 86,41%, saivanele 

5,18%, gaterul 2,02%, cantoanele silvice 1,95%, Schitul - Castelul - Poiana Florilor 1,47%, 

ruinele celor două cetăţi 0,86%, magaziile 0,55%, stânele 0,48%, colibele 0,44%, păstrăvăria 

0,24%, unitatea de alimentaţie - popasul 0,17%, moara 0,13%, iar biserica de lemn a 

Schitului Poiana Florilor 0,11%. 
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Acumulările de apă se extind pe 1,36 ha în interiorul sitului, reprezentând 0,004% din 

suprafaţa sa. 92,35% din suprafaţa lor se află în comuna Popeşti - lacul din interiorul fostei 

cariere de lignit, iar restul, în comuna Plopiş, unde se află un lac pentru pescuit. Mlaştinile 

ocupă 0,77 ha - 0,002% din suprafaţa totală a sitului, aici fiind inclus lacul în curs de 

colmatare din interiorul fostei cariere de lignit de la Popeşti - unul dintre cele două lacuri din 

fosta carieră. 

Pepinierele acoperă 1,29 ha, adică 0,004% din suprafaţa sitului, aici fiind inclusă numai 

pepiniera de pe teritoriul oraşului Aleşd, de lângă Schitul Poiana Florilor. 

 

• Lista tipurilor de utiliz ări ale terenului la nivel de unitate administrativ 

teritorial ă  

 

Tabelul nr. 94 

Tipuri de utiliz ări ale terenului la nivel de unitate administrativ teritorial ă în situl 

Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Nr. 

crt.  

Unitatea 

administrativ

-teritorial ă 

Clasă Corine Land Cover 
Suprafaţa 

ha  

Pondere din 

unitatea 

administrativ-

teritorial ă %  

1. Aleşd 

Păduri de conifere 84,89 1,17 

Păduri de foioase 3664,73 50,58 

Păduri mixte 222,03 3,06 

Păşuni secundare 139,12 1,92 

Pepiniere 1,29 0,02 

Spaţii construite 1,05 0,01 

Zone de extracţie a minereurilor 0,85 0,01 

Zone de tranziţie cu arbuşti în general defrişate 617,79 8,53 

Total 4731,76 65,31 

2. Auşeu 

Livezi 0,46 0,01 

Păduri de conifere 98,82 1,36 

Păduri de foioase 2700,66 37,21 

Păduri mixte 87,71 1,21 

Păşuni secundare 182,58 2,52 
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Spaţii construite 2,14 0,03 

Terenuri arabile neirigate 1,65 0,02 

Zone de tranziţie cu arbuşti în general defrişate 592,90 8,17 

Total 3666,93 50,52 

3. Borod 

Livezi 12,11 0,11 

Păduri de conifere 204,95 1,94 

Păduri de foioase 4092,94 38,75 

Păduri mixte 454,95 4,31 

Păşuni secundare 409,92 3,88 

Spaţii construite 4,80 0,05 

Terenuri arabile neirigate 6,75 0,06 

Zone de extracţie a minereurilor 5,66 0,05 

Zone de tranziţie cu arbuşti în general defrişate 521,94 4,94 

Total 5714,94 54,11 

4. Bratca 

Păduri de conifere 30,22 0,22 

Păduri de foioase 153,73 1,13 

Păduri mixte 67,99 0,50 

Păşuni secundare 10,47 0,08 

Spaţii construite 0,34 0,002 

Terenuri arabile neirigate 4,77 0,03 

Zone de extracţie a minereurilor 0,33 0,002 

Zone de tranziţie cu arbuşti în general defrişate 12,98 0,10 

Total 280,82 2,06 

5. Brusturi 

Păduri de conifere 35,61 0,34 

Păduri de foioase 769,39 7,44 

Păduri mixte 10,60 0,10 

Păşuni secundare 50,41 0,49 

Spaţii construite 0,50 0,005 

Zone de extracţie a minereurilor 0,09 0,001 

Zone de tranziţie cu arbuşti în general defrişate 110,08 1,06 

Total 976,67 9,44 

6. Derna Păduri de conifere 4,57 0,09 
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Păduri de foioase 373,50 7,59 

Păduri mixte 19,45 0,40 

Păşuni secundare 2,24 0,05 

Zone de tranziţie cu arbuşti în general defrişate 46,90 0,95 

Total 446,67 9,08 

7. Halmăşd 

Păduri de conifere 258,96 4,33 

Păduri de foioase 1204,46 20,14 

Păduri mixte 82,16 1,37 

Păşuni secundare 38,25 0,64 

Spaţii construite 0,25 0,004 

Zone de tranziţie cu arbuşti în general defrişate 199,46 3,34 

Total 1783,53 29,83 

8. 
Lugaşu de 

Jos 

Livezi 0,34 0,01 

Păduri de conifere 14,09 0,24 

Păduri de foioase 921,41 15,75 

Păduri mixte 24,97 0,43 

Păşuni secundare 132,43 2,26 

Spaţii construite 1,94 0,03 

Terenuri arabile neirigate 1,35 0,02 

Zone de tranziţie cu arbuşti în general defrişate 253,18 4,33 

Total 1349,71 23,07 

9. Marca 

Păduri de conifere 30,73 0,64 

Păduri de foioase 960,01 19,85 

Păduri mixte 28,69 0,59 

Păşuni secundare 13,60 0,28 

Spaţii construite 0,46 0,01 

Zone de extracţie a minereurilor 4,01 0,08 

Zone de tranziţie cu arbuşti în general defrişate 39,78 0,82 

Total 1077,28 22,27 

10. Negreni 

Livezi 0,06 0,001 

Păduri de conifere 8,31 0,13 

Păduri de foioase 104,53 1,59 
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Păduri mixte 7,94 0,12 

Păşuni secundare 8,91 0,14 

Spaţii construite 0,07 0,001 

Terenuri arabile neirigate 0,10 0,002 

Zone de extracţie a minereurilor 1,95 0,03 

Total 130,96 2,00 

11. Plopiş 

Acumulări de apă 0,10 0,001 

Livezi 0,40 0,005 

Păduri de conifere 178,55 2,22 

Păduri de foioase 2328,19 28,96 

Păduri mixte 70,62 0,88 

Păşuni secundare 52,37 0,65 

Spaţii construite 1,20 0,01 

Terenuri arabile neirigate 1,50 0,02 

Zone de tranziţie cu arbuşti în general defrişate 580,04 7,22 

Total 3212,99 39,97 

12. Popeşti 

Acumulări de apă 1,25 0,01 

Mlaştini 0,77 0,01 

Păduri de conifere 65,65 0,60 

Păduri de foioase 3744,69 34,43 

Păduri mixte 88,28 0,81 

Păşuni secundare 3,00 0,03 

Zone de extracţie a minereurilor 24,32 0,22 

Zone de tranziţie cu arbuşti în general defrişate 115,38 1,06 

Total 4043,33 37,18 

13. Sâg 

Livezi 3,40 0,04 

Păduri de conifere 44,17 0,50 

Păduri de foioase 1370,18 15,59 

Păduri mixte 12,26 0,14 

Păşuni secundare 98,10 1,12 

Spaţii construite 3,76 0,04 

Terenuri arabile neirigate 15,96 0,18 
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Zone de tranziţie cu arbuşti în general defrişate 184,68 2,10 

Total 1732,51 19,71 

14. 
Suplacu de 

Barcău 

Păduri de conifere 20,97 0,47 

Păduri de foioase 348,01 7,83 

Păduri mixte 26,83 0,60 

Păşuni secundare 9,06 0,20 

Spaţii construite 0,09 0,002 

Zone de tranziţie cu arbuşti în general defrişate 168,60 3,79 

Total 573,57 12,90 

15. Şinteu 

Livezi 0,22 0,004 

Păduri de conifere 102,99 2,09 

Păduri de foioase 1935,73 39,24 

Păşuni secundare 23,52 0,48 

Spaţii construite 0,43 0,01 

Terenuri arabile neirigate 4,12 0,08 

Zone de tranziţie cu arbuşti în general defrişate 239,32 4,85 

Total 2306,33 46,75 

16. 
Valcău de 

Jos 

Livezi 0,20 0,003 

Păduri de conifere 93,19 1,47 

Păduri de foioase 1691,92 26,76 

Păduri mixte 24,21 0,38 

Păşuni secundare 66,93 1,06 

Spaţii construite 0,34 0,01 

Zone de tranziţie cu arbuşti în general defrişate 976,07 15,44 

Total 2852,86 45,12 

 

• Caracterizarea utilizării terenurilor la nivel de unit ăţi administrativ-

teritoriale 

Inventarierea modului de utilizare a terenurilor la nivel de unităţi administrativ-teritoriale 

permite administratorului sau custodelui conturarea unei imagini de ansamblu asupra tuturor 

categoriilor de interes, oferind totodată posibilitatea de a efectua anumite corelaţii la nivel 

inter-administrativ. Promovarea unei politici adecvate de gestiune a terenurilor, eliminarea 

carenţelor existente precum şi elaborarea unor posibile parteneriate de colaborare inter-
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administrative sunt doar câteva dintre atuurile derivate din inventarierea terenurilor pentru 

toate unităţile administrativ-teritoriale peste care se extinde Situl natura 2000 Muntele Şes. 

În oraşul Aleşd cea mai mare parte a suprafeţei, 3664,73 ha, adică 50,58% din suprafaţa 

unităţii administrativ-teritoriale - 7245 ha - şi 77,45% din teritoriul aferent sitului - 4731,76 

ha - este ocupată de pădurile de foioase. Pădurile mixte acoperă 222,03 ha - 3,06% din 

suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale şi 4,69% din teritoriul aferent sitului, iar cele de 

conifere, 84,89 ha - 1,17% din suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale şi 1,79% din 

teritoriul aferent sitului. În total, pădurile incluse în sit se extind pe 3971,65 ha, reprezentând 

54,82% din suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale şi 83,94% din teritoriul aferent sitului. 

Zonele de tranziţie cu arbuşti - în general defrişate - se extind pe o suprafaţă de 617,79 ha, 

ceea ce reprezintă 8,53% din suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale şi 13,06% din 

teritoriul aferent sitului. Păşunile secundare acoperă 139,12 ha, însemnând 1,92% din 

suprafaţa oraşului şi 2,94% din teritoriul aferent sitului. Urmează cu ponderi foarte reduse 

pepinierele - 1,29 ha, adică 0,02% din suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale şi 0,03% din 

teritoriul aferent sitului, spaţiile construite - 1,05 ha, respectiv, 0,01% din suprafaţa oraşului 

şi 0,02% din cea a terenului aferent sitului - şi zonele de extracţie a minereurilor - 0,85ha, 

respectiv 0,01 din suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale şi 0,02% din terenul aferent 

sitului. 

Comuna Auşeu are o suprafaţă de 7258 ha, din care, 50,52% - 3666,93 ha - sunt ocupate de 

Situl Natura 2000 Muntele Şes. În interiorul sitului, cea mai mare parte a suprafeţei este 

ocupată de pădurile de foioase, 2700,66 ha, reprezentând 37,21% din suprafaţa comunei şi 

73,65% din teritoriul inclus în sit. Pădurile de conifere acoperă 98,82 ha - 1,36% din 

suprafaţa comunei şi 2,69% din teritoriul aferent sitului - iar pădurile mixte 87,71 ha - 1,21% 

din suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale şi 2,39% din terenul aferent sitului. În total, 

pădurile din comuna Auşeu care au fost incluse în sit se extind pe 2887,20 ha, adică pe 

39,78% din suprafaţa comunei şi pe 78,74% din suprafaţa inclusă în sit. 

Zonele de tranziţie cu arbuşti - în general defrişate - acoperă 592,90 ha - 8,17% din suprafaţa 

comunei şi 16,17% din teritoriul inclus în sit - iar păşunile secundare 182,58 ha - 2,52% din 

suprafaţa comunei şi 4,98% din suprafaţa inclusă în sit. Cu valori şi ponderi reduse, se 

înregistrează şi suprafeţe acoperite de construcţii, 2,14 ha - 0,03% din suprafaţa comunei şi 

0,06% din teritoriul aferent sitului, terenuri arabile neirigate 1,65 ha - 0,02% din suprafaţa 

comunei şi 0,04% din teritoriul inclus în sit şi livezi 0,46 ha - 0,01% din suprafaţa comunei şi 

tot atât din suprafaţa spaţiului peste care se extinde situl. 
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Comuna Borod are o suprafaţă totală de 10562 ha, din care 5714,94 ha - 54,11% - sunt 

incluse în Situl Natura 2000 Muntele Şes. Din suprafaţa totală a sitului, cea mai mare parte, 

4092,94 ha, este ocupată de păduri de foioase - 38,75% din suprafaţa comunei şi 71,63% din 

teritoriul inclus în sit. Pădurile mixte acoperă 454,95 ha - 4,31% din suprafaţa comunei şi 

7,96% din terenul inclus în sit, iar pădurile de conifere 204,95 ha - 1,94% din suprafaţa 

comunei şi 3,59% din teritoriul aferent sitului. În total, pădurile comunei Borod care au fost 

incluse în sit însumează 4752,84 ha, reprezentând 45% din suprafaţa unităţii administrativ-

teritoriale şi 83,18% din suprafaţa aferentă sitului. 

Zonele de tranziţie cu arbuşti - în general defrişate - acoperă 521,94 ha, reprezentând 4,94% 

din suprafaţa comunei şi 9,13% din suprafaţa inclusă în sit, iar păşunile secundare 409,92 ha, 

adică 3,88% din suprafaţa comunei şi 7,17% din suprafaţa aferentă sitului. Ponderi 

importante în interiorul sitului ocupă şi livezile, 12,11 ha, însemnând 0,11% din suprafaţa 

comunei şi 0,21% din suprafaţa peste care se extinde situl. Suprafeţe mai reduse ocupă 

terenurile arabile neirigate, 6,75 ha - 0,06% din suprafaţa comunei şi 0,12% din terenul 

aferent sitului, zonele de extracţie a minereurilor 5,66ha - 0,05% din suprafaţa comunei şi 

0,10% din terenul aferent sitului şi spaţiile construite, 4,80 ha - 0,05% din suprafaţa comunei 

şi 0,08% din terenul inclus în sit. 

Comuna Bratca are o suprafaţă de 13648 ha, din care numai 2,06% - 280,82 ha - este ocupată 

de Situl Natura 2000 Muntele Şes. Din totalul suprafeţei inclusă în sit, cea mai mare parte 

este ocupată de păduri de foioase: 153,73 ha, reprezentând 1,13% din suprafaţa comunei şi 

54,74% din teritoriul aferent sitului. Pădurile mixte acoperă 67,99 ha - 0,5% din suprafaţa 

comunei şi 24,21% din suprafaţa inclusă în sit, iar pădurile de conifere 30,22 ha - 0,22% din 

suprafaţa comunei şi 10,76% din teritoriul aferent sitului. În total, pădurile din comuna Bratca 

incluse în sit se extind pe 251,93 ha, reprezentând 1,85% din suprafaţa comunei şi 89,71% 

din suprafaţa inclusă în sit. 

Zonele de tranziţie cu arbuşti - în general defrişate - ocupă 12,98 ha - 0,1% din suprafaţa 

comunei şi 4,62% din suprafaţa inclusă în sit, iar păşunile secundare 10,47% - 0,08% din 

suprafaţa comunei şi 3,73% din suprafaţa cuprinsă în sit. Suprafeţe şi ponderi mai importante 

ocupă şi cele acoperite de terenuri arabile neirigate - 4,77 ha, reprezentând 0,03% din 

suprafaţa comunei şi 1,7% din cea inclusă în sit. 

Suprafeţe şi ponderi foarte reduse ocupă spaţiile construite şi zonele de extracţie a 

minereurilor - 0,34 ha respectiv 0,33 ha, adică 0,002% din suprafaţa comunei şi 0,12% din 

teritoriul aferent sitului. 
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Comuna Brusturi are o suprafaţă totală de 10343 ha, din care doar 976,67 ha - 9,44% - sunt 

incluse în Situl natura 2000 Muntele Şes. Din totalul suprafeţei inclusă în sit, cea mai mare 

parte, 769,39 ha, este ocupată de păduri de foioase - reprezentând 7,44% din suprafaţa 

comunei şi 78,78% din suprafaţa inclusă în sit. Pădurile de conifere acoperă doar 35,61 ha - 

0,34% din suprafaţa comunei şi 3,65% din suprafaţa aferentă sitului, iar pădurile mixte, doar 

10,6 ha - 0,1% din suprafaţa comunei şi 1,08% din suprafaţa cuprinsă în sit. În total, pădurile 

din comuna Brusturi cuprinse în sit se extind pe o suprafaţă de 815,59 ha, adică pe 7,89% din 

suprafaţa comunei şi pe 83,51% din teritoriul aferent sitului. 

Suprafeţe şi ponderi apreciabile ocupă şi zonele de tranziţie cu arbuşti - în general defrişate, 

110,08 ha, reprezentând 1,06% din suprafaţa comunei şi 11,27% din suprafaţa inclusă în sit şi 

păşunile secundare, 50,41 ha, însemnând 0,49% din suprafaţa comunei şi 5,16% din teritoriul 

aferent sitului. 

Mult mai reduse ca extindere şi pondere sunt suprafeţele ocupate cu spaţii construite - 0,5 ha, 

adică, 0,005% din suprafaţa comunei şi 0,05% din teritoriul inclus în sit şi cu zone de 

extracţie a minereurilor - 0,09 ha, adică 0,001% din suprafaţa comunei şi 0,01% din suprafaţa 

peste care se extinde situl. 

Comuna Derna are o suprafaţă totală de 4921 ha, din care 9,08% - 446,67 ha - sunt ocupate 

de Situl Natura 2000 Muntele Şes. Din suprafaţa aferentă sitului, cea mai mare parte, 375,5 

ha - 7,59% din suprafaţa comunei şi 83,62% din suprafaţa inclusă în sit, este ocupată de 

păduri de foioase. Pădurile mixte acoperă 19,45 ha - 0,4% din suprafaţa comunei şi 4,36% 

din suprafaţa aferentă sitului, iar pădurile de conifere numai 4,57 ha - 0,09% din suprafaţa 

comunei şi 1,02% din suprafaţa inclusă în sit. În total, pădurile cuprinse în sit acoperă o 

suprafaţă de 397,52 ha, însemnând 8,08% din suprafaţa comunei şi 89% din suprafaţa inclusă 

în sit. 

Alte suprafeţe peste care se extinde situl sunt ocupate de zone de tranziţie cu arbuşti - în 

general defrişate - însumând 46,9 ha, adică 0,95% din suprafaţa comunei şi 10,5% din 

suprafaţa inclusă în sit, şi de păşuni secundare, 2,24 ha, reprezentând 0,05% din suprafaţa 

comunei şi 0,5% din suprafaţa aferentă sitului. 

Comuna Halmăşd are o suprafaţă totală de 5979 ha, din care 1783,53 ha - 29,83% - este 

inclusă în Situl Natura 2000 Muntele Şes. Din suprafaţa inclusă în sit, cea mai mare parte, 

1204,46 ha - 20,14% din suprafaţa comunei şi 67,53% din cea aferentă sitului este ocupată de 

păduri de foioase. Urmează cea ocupată de păduri de conifere, 258,96 ha - 4,33% din 

suprafaţa comunei şi 14,52% din cea peste care se extinde situl, în vreme ce pădurile mixte 

acoperă 82,16 ha - 1,37% din suprafaţa comunei şi 4,61% din suprafaţa inclusă în sit. În total, 
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pădurile din comuna Halmăşd cuprinse în Situl natura 2000 Muntele Şes acoperă o suprafaţă 

de 1545,58 ha, reprezentând 25,85% din suprafaţa comunei şi 86,66% din suprafaţa inclusă în 

sit. 

Suprafeţe însemnate în sit ocupă şi zonele de tranziţie cu arbuşti - în general defrişate, extinse 

pe 199,46 ha, adică pe 3,34% din suprafaţa comunei şi pe 11,18% din cea inclusă în sit. 

Păşunile secundare incluse în sit acoperă 38,25 ha - 0,64% din suprafaţa comunei şi 2,14% 

din suprafaţa peste care se extinde situl, iar spaţiile construite, 0,25 ha - 0,004% din suprafaţa 

comunei şi 0,01% din cea inclusă în sit. 

Comuna Lugaşu de Jos are o suprafaţă totală de 5851 ha, din care 1349,71 ha - 23,07% - sunt 

incluse în Situl Natura 2000 Muntele Şes. În interiorul ariei ocupată de sit, cea mai mare parte 

este acoperită de păduri de foioase 921,41 ha, reprezentând 15,75% din suprafaţa comunei şi 

68,27% din suprafaţa inclusă în sit. Pădurile mixte ocupă 24,97 ha - 0,43% din suprafaţa 

comunei şi 1,85% din cea aferentă sitului, iar pădurile de conifere 14,09 ha - 0,24% din 

suprafaţa comunei şi 1,04% din cea peste care se extinde situl. În total, pădurile din interiorul 

ariei ocupată de sit acoperă 960,47 ha, adică, 16,42% din suprafaţa comunei şi 71,6% din cea 

inclusă în sit. 

Zonele de tranziţie cu arbuşti - în general defrişate - ocupă 253,18 ha în interiorul zonei peste 

care se extinde situl, reprezentând 4,33% din suprafaţa comunei şi 18,76% din suprafaţa 

aferentă sitului, iar păşunile secundare 132,43 ha - 2,26% din suprafaţa comunei şi 9,81% din 

suprafaţa inclusă în sit. 

Alte categorii de utilizare a terenurilor situate în interiorul sitului sunt legate de prezenţa aici 

a unor gospodării şi a terenurilor aferente acestora: spaţii construite - 1,94 ha, reprezentând 

0,03% din suprafaţa comunei şi 0,14% din cea inclusă în sit, terenuri arabile neirigate - 1,35 

ha, reprezentând 0,02% din suprafaţa comunei şi 0,10% din cea inclusă în sit şi livezi - 0,34 

ha, însemnând 0,01% din suprafaţa comunei şi 0,02% din cea aferentă sitului. 

Comuna Marca are o suprafaţă totală de 4837 ha, din care 1077,28 ha - 22,27% - sunt incluse 

în Situl Natura 2000 Muntele Şes. Din suprafaţa cuprinsă în sit, cea mai mare parte este 

ocupată de păduri de foioase, 960,01 ha - reprezentând 19,85% din suprafaţa comunei şi 

89,13% din suprafaţa cuprinsă în sit, în vreme ce pădurile de conifere acoperă 30,73 ha - 

0,64% din suprafaţa comunei şi 2,85% din cea aferentă sitului, iar pădurile mixte, 28,69 ha - 

0,59% din suprafaţa comunei şi 2,66% din cea inclusă în sit. Însumate, pădurile comunei 

Marca incluse în Situl Natura 2000 Muntele Şes acoperă 1019,62 ha, reprezentând 21,08% 

din suprafaţa comunei şi 94,65% din cea inclusă în sit. 
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Celelalte categorii de utilizare a terenurilor prezente în zona ocupată de Situl natura 2000 

Muntele Şes sunt zonele de tranziţie cu arbuşti - în general defrişate, 39,78 ha - adică 0,82% 

din suprafaţa comunei şi 3,69% din cea aferentă sitului, păşunile secundare, 13,60 ha - 0,28% 

din suprafaţa comunei şi 1,26% din cea aferentă sitului, zonele de extracţie a minereurilor, 

4,01 ha - 0,08% din suprafaţa comunei şi 0,37% din cea cuprinsă în sit şi spaţiile construite, 

însumând o suprafaţă de 0,47 ha - 0,01% din suprafaţa comunei şi 0,03% din cea inclusă în 

sit. 

Comuna Negreni are o suprafaţă totală de 6562 ha, din care 130,96 ha, 2%, sunt ocupate de 

Situl Natura 2000 Muntele Şes. Din cele 130,96 ha, cea mai mare parte, 104,53 ha, este 

ocupată de păduri de foioase - reprezentând 1,59% din suprafaţa comunei şi 79,26% din 

suprafaţa inclusă în sit. Pădurile de conifere acoperă 8,31 ha - 0,13% din suprafaţa comunei şi 

6,30% din suprafaţa cuprinsă în sit, iar pădurile mixte 7,94 ha - 0,12% din suprafaţa comunei 

şi 6,02% din cea inclusă în sit. Însumate, pădurile comunei Negreni cuprinse în Situl Natura 

2000 Muntele Şes ocupă 120,78 ha, însemnând 1,84% din suprafaţa comunei şi 91,59% din 

suprafaţa comunei cuprinsă în sit. 

Suprafeţe importante în interiorul ariei incluse în sit ocupă şi păşunile secundare, 8,91 ha, 

reprezentând 0,14% din suprafaţa comunei şi 6,75% din cea cuprinsă în sit, iar suprafeţe mai 

reduse, zonele de extracţie a minereurilor - 1,95 ha, adică, 0,03% din suprafaţa comunei şi 

1,48% din cea cuprinsă în sit, terenurile arabile neirigate - 0,10 ha, reprezentând 0,002% din 

suprafaţa comunei şi 0,08% din cea inclusă în sit şi spaţiile construite şi livezile - 0,07 ha, 

respectiv 0,06 ha, însemnând 0,001% din suprafaţa comunei şi 0,05% din cea cuprinsă în sit. 

Comuna Plopiş are o suprafaţă totală de 8038 ha, din care 3212,99 ha - 39,97% - sunt incluse 

în Situl Natura 2000 Muntele Şes. Din suprafaţa inclusă în sit, cea mai mare parte, 2328,19 

ha, este ocupată de păduri de foioase - 28,96% din suprafaţa comunei şi 72,46% din cea 

cuprinsă în sit; pădurile de conifere acoperă 178,55 ha - 2,22% din suprafaţa comunei şi 

5,56% din cea inclusă în sit, iar pădurile mixte, 70,62 ha - 0,88% din suprafaţa comunei şi 

2,20% din suprafaţa peste care se extinde situl. În total, pădurile comunei Plopiş cuprinse în 

Situl Natura 2000 Muntele Şes sunt extinse pe 2577,36 ha, reprezentând 32,06% din 

suprafaţa comunei şi 80,22% din teritoriul comunei cuprins în sit. 

Suprafeţe importante în arealul ocupat de sit sunt acoperite şi de zonele de tranziţie cu arbuşti 

- în general defrişate, însumând 580,04 ha adică 7,22% din suprafaţa comunei şi 18,05% din 

cea cuprinsă în sit. 

Alte suprafeţe sunt ocupate de terenuri arabile neirigate - 1,5 ha, 0,02% din suprafaţa 

comunei şi 0,05% din cea cuprinsă în sit, spaţii construite - 1,2 ha, 0,01% din suprafaţa 
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comunei şi 0,04% din arealul inclus în sit, livezi - 0,4 ha, 0,005% din suprafaţa comunei şi 

0,01% din cea cuprinsă în sit şi de acumulări de apă - un lac pentru pescuit, ce acoperă 0,10 

ha, reprezentând 0,001% din suprafaţa comunei şi 0,003% din cea peste care se extinde situl. 

Comuna Popeşti are o suprafaţă totală de 10876 ha, din care 4043,33 ha - 37,18% - sunt 

incluse în Situl Natura 2000 Muntele Şes. Din totalul suprafeţei cuprinsă în sit, cea mai mare 

parte, 3744,69 ha, este ocupată de păduri de foioase, reprezentând 34,43% din suprafaţa 

comunei şi 92,61% din cea inclusă în sit; pădurile mixte acoperă 88,28 ha - 0,81% din 

suprafaţa comunei şi 2,18% din cea cuprinsă în sit, iar pădurile de conifere 65,65 ha - adică, 

0,60% din suprafaţa comunei şi 1,62% din cea peste care se extinde situl. Însumate, pădurile 

comunei Popeşti incluse în Situl Natura 2000 Muntele Şes acoperă 3898,61 ha, reprezentând 

35,85 % din suprafaţa comunei şi 96,42% din cea cuprinsă în sit. 

Tot în interiorul sitului, suprafeţe mai importante ocupă şi zonele de tranziţie cu arbuşti - în 

general defrişate, 115,38 ha - 1,06% din suprafaţa comunei şi 2,85% din suprafaţa inclusă în 

sit şi zonele de extracţie a minereurilor, 24,32 ha - 0,22% din suprafaţa comunei şi 0,6% din 

cea inclusă în sit, iar suprafeţe reduse ocupă păşunile secundare, 3 ha - 0,03% din suprafaţa 

comunei şi 0,07% din suprafaţa inclusă în sit, acumulările de apă, 1,25 ha - 0,01% din 

suprafaţa comunei şi 0,03% din cea cuprinsă în sit şi mlaştinile, 0,77 ha - 0,01% din suprafaţa 

comunei şi 0,02% din suprafaţa inclusă în sit. 

Comuna Sâg are o suprafaţă totală de 8788 ha, din care 1732,51 ha - 19,71% - sunt incluse în 

Situl Natura 2000 Muntele Şes. Din totalul celor 1732,51 ha, cea mai mare parte, 1370,18 ha 

- 15,59% din suprafaţa comunei şi 79,09% din suprafaţa cuprinsă în sit - sunt ocupate de 

păduri de foioase; pădurile de conifere ocupă 44,17 ha - 0,5 % din suprafaţa comunei şi 

2,55% din suprafaţa inclusă în sit, iar pădurile mixte, doar 12,26 ha - 0,14% din suprafaţa 

comunei şi 0,71% din cea cuprinsă în sit. În total pădurile comunei Sâg cuprinse în Situl 

Natura 2000 Muntele Şes acoperă o suprafaţa de 1426,61 ha, însemnând, 16,23% din 

suprafaţa comunei şi 82,34% din suprafaţa comunei peste care se extinde situl. 

Suprafeţe importante în interiorul sitului acoperă şi zonele de tranziţie cu arbuşti - în general 

defrişate, 184,68 ha - 2,10% din suprafaţa comunei şi 10,66% din cea inclusă în sit, păşunile 

secundare, 98,1% - 1,12% din suprafaţa comunei şi 5,66% din cea cuprinsă în sit şi terenurile 

arabile neirigate, 15,96 ha - 0,18% din suprafaţa comunei şi 0,92% din cea peste care se 

extinde situl. 

Suprafeţe destul de importante în interiorul sitului, dar ponderi mai reduse ocupă spaţiile 

construite - 3,76 ha, însemnând 0,04% din suprafaţa comunei şi 0,22% din cea cuprinsă în sit 
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şi livezile - 3,4 ha, reprezentând 0,04% din suprafaţa comunei şi 0,2% din suprafaţa inclusă în 

sit. 

Comuna Suplacu de Barcău are o suprafaţă totală de 4447 ha, din care Situl Natura 2000 

Muntele Şes cuprinde 573,57 ha - 12,9%. Din totalul suprafeţei inclusă în sit, cea mai mare 

parte, 348,01 ha, este ocupată de păduri de foioase - 7,83% din suprafaţa comunei şi 60,68% 

din cea cuprinsă în sit, în vreme ce pădurile mixte se extind pe 26,83 ha - 0,6% din suprafaţa 

comunei şi 4,68% din cea inclusă în sit, iar pădurile de conifere, pe 20,97 ha - 0,47% di 

suprafaţa comunei şi 3,66% din cea cuprinsă în sit. În total, pădurile comunei incluse în sit 

însumează 395,81 ha, reprezentând 8,9% din suprafaţa comunei şi 69,01% din cea peste care 

se extinde situl. 

Suprafeţe importante din sit sunt încadrate în categoria zonelor de tranziţie cu arbuşti - în 

general defrişate, 168,60 ha - 3,79% din suprafaţa comunei şi 29,4% din cea peste care se 

extinde situl, suprafeţe mai reduse, în categoria păşunilor secundare, 9,06 ha - 0,2% din 

suprafaţa comunei şi1,58% din cea inclusă în sit, iar suprafeţe foarte reduse, spaţiile 

construite - 0,09 ha, reprezentând 0,002% din suprafaţa comunei şi 0,02% din cea inclusă în 

sit. 

Comuna Şinteu are o suprafaţă totală de 4933 ha, din care 2306,33 ha - 46,75% - sunt incluse 

în Situl Natura 2000 Muntele Şes. Din cele 2306,33 ha, 1935,73 ha sunt ocupate cu păduri de 

foioase - suprafaţa reprezintă 39,24% din suprafaţa comunei şi 83,93% din suprafaţa inclusă 

în sit. Pădurile de conifere se extind, în interiorul sitului, pe 102,99 ha - 2,09% din suprafaţa 

comunei şi 4,47% din suprafaţa inclusă în sit, ceea ce înseamnă că, însumate, pădurile 

comunei incluse în sit acoperă 2038,72 ha - 41,33% din suprafaţa comunei şi 88,40% din 

suprafaţa cuprinsă în sit. 

 Suprafeţe importante în interiorul sitului ocupă şi zonele de tranziţie cu arbuşti - în general 

defrişate, 239,32 ha - reprezentând 4,85% din suprafaţa comunei şi 10,38% din cea inclusă în 

sit şi păşunile secundare, 23,52 ha - însemnând 0,48% din suprafaţa comunei şi 1,02% din 

suprafaţa cuprinsă în sit, iar suprafeţe foarte reduse, terenurile arabile neirigate - 4,12 ha, 

adică 0,08% din suprafaţa comunei şi 0,18% din cea inclusă în sit, spaţiile construite - 0,43 

ha, însemnând 0,01% din suprafaţa comunei şi 0,02% din cea cuprinsă în sit şi livezile - 0,22 

ha, reprezentând 0,004% din suprafaţa comunei şi 0,01% din cea peste care se extinde situl în 

comună. 

Comuna Valcău de Jos are o suprafaţă totală de 6323 ha, din care 2852,86 ha - 45,12% - sunt 

incluse în Situl Natura 2000 Muntele Şes. Din suprafaţa inclusă în sit, cea mai mare parte este 

ocupată de păduri de foioase, 1691,92 ha, reprezentând 26,76% din suprafaţa comunei şi 
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59,31% din suprafaţa peste care se extinde situl în comună. Pădurile de conifere ocupă, în 

interiorul sitului, 93,19 ha - 1,47% din suprafaţa comunei şi 3,27% din suprafaţa cuprinsă în 

sit, iar pădurile mixte 24,21 ha - 0,38% din suprafaţa comunei şi 0,85% din cea inclusă în sit. 

Însumate, pădurile comunei Valcău de Jos cuprinse în Situl Natura 2000 Muntele Şes acoperă 

1809,32 ha, reprezentând 28,61% din suprafaţa comunei şi 63,42% din suprafaţa peste care se 

extinde situl în comună. 

Suprafeţe foarte mari în interiorul sitului sunt ocupate şi de zonele de tranziţie cu arbuşti - în 

general defrişate, însumând 976,07 ha - 15,44% din suprafaţa comunei şi 34,21% din cea 

cuprinsă în sit, iar suprafeţe apreciabile, de păşunile secundare, care însumează 66,93 ha - 

1,06% din suprafaţa comunei şi 2,35% din cea inclusă în sit. 

Suprafeţe şi ponderi reduse în interiorul sitului sunt ocupate de spaţiile construite - 0,34 ha, 

reprezentând 0,01% din suprafaţa comunei şi tot atât din suprafaţa inclusă în sit şi de livezi - 

0,2 ha, însemnând 0,003% din suprafaţa comunei şi 0,01 din cea peste care se extinde situl în 

comună. 

 

2.4.3. Situaţia juridic ă a terenurilor 

 

• Harta juridic ă a terenurilor  

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 68-69. 

 

• Centralizarea situaţiei juridice a terenurilor  

 

Tabelul nr. 95 

Situaţia juridic ă a terenului în situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Domeniu 
Procent din 

suprafaţa ANP [%] 

Domeniul Public 

domeniul public al statului - DS  21,68 

domeniul public al unităţilor administrativ-

teritoriale - DAT  

21,5 

Total domeniul public - DP 43,18 

Proprietate Privată proprietatea privată a persoanelor fizice - PF  28,99 
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proprietatea privată a persoanelor juridice - PJ 27,83 

Total proprietate privată - PP 56,82 

TOTAL  100 

 

• Caracterizarea situaţiei juridice a terenurilor 

 

Terenurile din Situl Natura 2000 Muntele Şes fac parte din domeniul public în proporţie de 

43,18% - 15062,28 ha şi din proprietatea privată, în proporţie de 56,82% 19818,55 ha, din 

totalul suprafeţei sitului, de 34880,85 ha. 

Terenurile din domeniul public - 15062,28 ha - sunt încadrate în domeniul public al statului 

în proporţie de 50,02% - 7562.37 ha, reprezentând 21,68% din suprafaţa totală a sitului şi în 

domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale - comunelor, oraşelor şi municipiilor, în 

proporţie de 49,79% - 7499,91 ha, reprezentând 21,5% din suprafaţa totală a sitului. 

Terenurile din domeniul public al statului din Situl Natura 2000 Muntele Şes - 7562,37 ha - 

sunt repartizate, pe unităţi administrativ-teritoriale, astfel: Popeşti, 3725,91 ha - 49,27% din 

totalul lor, Auşeu 1052,01 ha - 13,91%, Sâg 1018,95 ha - 13,47%, Valcău de Jos 928,65 ha - 

12,28%, Brusturi 324,4 ha - 4,29%, Plopiş 301,62 ha - 3,99%, Derna 147 ha - 1,94%, Aleşd 

41,41 ha - 0,55%, Suplacu de Barcău 8,81 ha - 0,12%, Bratca 6,19 ha - 0,08%, Şinteu 4,21 ha 

- 0,06%, Halmăşd 2,66 ha - 0,04%, Marca 0,30 ha - 0,004%, Negreni 0,21 ha - 0,003% şi 

Borod 0,03 ha - 0,0004%. Ele aparţin Regiei naţionale a Pădurilor – Romsilva în proporţie de 

98,92% - 7480,5 ha, iar restul, 1,08% - 81,87 ha reprezintă zone de protecţie a liniilor 

electrice aeriene aflate în uzul şi servitutea Electrica Transilvania Nord - conform Legii 

Energiei Electrice 123/2012. Din totalul terenurilor aflate în administrarea Regiei naţionale a 

Pădurilor – Romsilva, 49,64% se află în comuna Popeşti, 14,06% în comuna Auşeu, 13,62% 

în comuna Sâg, 12,41% în comuna Valcău de Jos, 4,34% în comuna Brusturi, 3,99% în 

comuna Plopiş, iar 1,89% în comuna Derna. Din suprafaţa totală a zonelor de protecţie a 

liniilor electrice aeriene, 50,58% se află în oraşul Aleşd, 15,20% în comuna Popeşti, 10,76% 

în comuna Suplacu de Barcău, 7,56% în comuna Bratca, 6,83% în comuna Derna, 5,14% în 

comuna Şinteu, 3,25% în comuna Halmăşd, 0,37% în comuna Marca, 0,26% în comuna 

Negreni şi 0,04% în comuna Borod. 

Terenurile din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale din Situl Natura 2000 

Muntele Şes - 7499,91 ha - sunt repartizate, pe unităţi administrativ-teritoriale, astfel: Valcău 

de Jos, 1787,67 ha - 23,84% din totalul lor, Şinteu, 1628,24 ha - 21,71%, Borod, 1298,05 ha - 
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17,31%, Aleşd, 1032,97 ha - 13,77%, Plopiş, 890,34 ha - 11,87%, Suplacu de Barcău, 353,08 

ha - 4,71%, Sâg, 176,34 ha - 2,35%, Auşeu, 141,17 ha - 1,88%, Popeşti, 103,78 ha - 1,38%, 

Derna, 58,75 ha - 0,78% şi Marca, 29,53 ha - 0,39%. 

Unităţile administrativ-teritoriale care administrează aceste terenuri incluse în Situl Natura 

2000 Muntele Şes se încadrează în trei categorii: unităţi administrativ-teritoriale peste care se 

extinde situl şi care administrează terenuri în interiorul propriilor limite administrative, unităţi 

administrativ-teritoriale peste care se extinde situl şi care administrează terenuri în interiorul 

limitelor altor unităţi administrativ-teritoriale - dar tot în interiorul sitului - şi unităţi 

administrativ-teritoriale din afara ariei peste care se suprapune situl dar care administrează 

terenuri în interiorul său, pe teritoriul altor unităţi administrativ-teritoriale. 

Unităţile administrativ-teritoriale peste care se extinde situl şi care administrează terenuri 

incluse în sit, numai între limitele lor administrative, sunt: Aleşd - 642, 47 ha, reprezentând 

8,57% din totalul domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale inclus în sit, Auşeu - 

141,17 ha, însemnând 1,88‰ din totalul domeniului public al unităţilor administrativ-

teritoriale inclus în sit, Borod - 1298,05 ha, adică, 17,31% din totalul domeniului public al 

unităţilor administrativ-teritoriale inclus în sit, Derna - 58,75 ha, reprezentând 0,78% din 

totalul domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale inclus în sit, Marca - 29,53 ha, 

reprezentând 0,39% din totalul domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale inclus 

în sit, Popeşti - 75,38 ha, însemnând 1,01% din totalul domeniului public al unităţilor 

administrativ-teritoriale inclus în sit şi Sâg - 176,34 ha, reprezentând 2,35% din totalul 

domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale inclus în sit. 

Comuna Plopiş administrează 697,72 ha - 9,3% din totalul domeniului public al unităţilor 

administrativ-teritoriale inclus în sit, dintre care 573,36 ha se află pe teritoriul propriu, iar 

124,37 ha, pe teritoriul comunei Valcău de Jos. 

Comuna Valcău de Jos administrează 1815,30 ha - 24,2% din totalul domeniului public al 

unităţilor administrativ-teritoriale inclus în sit, dintre care 1498,32 ha se află pe teritoriul 

propriu, iar 316,98 ha, pe teritoriul comunei Plopiş. 

Comuna Şinteu administrează 1431,16 ha - 19,08% din totalul domeniului public al unităţilor 

administrativ-teritoriale inclus în sit, dintre care 1266,18 ha se află pe teritoriul propriu, iar 

164,98 ha, pe teritoriul comunei Valcău de Jos. 

Din totalul domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale aflat în oraşul Aleşd - în 

interiorul sitului – de 1032,97 ha, 390,50 ha sunt în administrarea Municipiului Salonta. De 

asemenea, Municipiul Salonta administrează şi 362,07 ha de pe teritoriul comunei Şinteu. 

Cele 752,56 ha aflate în administrarea sa reprezintă 10,03% din totalul domeniului public al 
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unităţilor administrativ-teritoriale inclus în sit. 

Din totalul domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale aflat în comuna Popeşti - 

în interiorul sitului, de 103,78 ha, 28,40 ha - 0,38% din totalul domeniului public al unităţilor 

administrativ-teritoriale inclus în sit - se află în administrarea Comunei Tăuteu. 

Terenurile proprietate privată - 19818,55 ha - sunt împărţite în terenuri proprietate privată a 

persoanelor juridice, în proporţie de 48,97% - 9705,90 ha, reprezentând 27,83% din suprafaţa 

totală a sitului - şi terenuri proprietate privată a persoanelor fizice, în proporţie de 51,03% - 

10112,65 ha, reprezentând 28,99% din suprafaţa totală a sitului. 

Terenurile aflate în proprietatea privată a persoanelor juridice situate în interiorul Sitului 

Natura 2000 Muntele Şes sunt repartizate astfel: 

- În oraşul Aleşd se extind pe 1969,15 ha - 20,29% din totalul lor, aflându-se în 

proprietatea SC Greengold Romwood SRL 1749,71 ha, la care se adaugă 242,72 ha în 

Comuna Şinteu, 150,23 ha în comuna Popeşti, 140 ha în comuna Sâg şi 27,21 ha în 

comuna Lugaşu de Jos, Asociaţia de Pădurit „Dumbrava” Tinăud - 95,74 ha, Asociaţia 

de Pădurit, Composesoratul „Avram Iancu” - 66,24 ha şi Asociaţia de Pădurit 

„Văratec” Aleşd - 57,45 ha. 

- În comuna Auşeu acoperă 1439,60 ha - 14,83% din totalul lor, împărţite între Asociaţia 

Urbarială „Luncşoreana” Luncşoara - 554,31 ha, Asociaţia de Pădurit şi Păşunat 

„Au şana” Auşeu - 510,77 ha şi Asociaţia Urbariaşilor din Groşi „Groşana-Gepiş” - 

374,52 ha. 

- În comuna Borod se întind pe 1594,62 ha - 16,43% din totalul lor, fiind aflate în 

proprietatea Asociaţiei de Pădurit şi Păşunat „Măgura” Piatra Craiului - 1190,76 ha, la 

care se adaugă 214,89 ha în comuna Bratca, Asociaţia Urbarială „Cetea” - 153,15 ha, 

Asociaţia Urbarială „Bercaşu” Borozel - 135,46 ha şi Asociaţia Urbarială „Stejarul” 

Valea Mare - 115,25 ha. 

- În comuna Bratca acoperă 214,89 ha - 2,21% din totalul lor, aflate în totalitate în 

proprietatea Asociaţiei de Pădurit şi Păşunat „Măgura” Piatra Craiului - la care se 

adaugă cele 1190,76 ha din comuna Borod. 

- În comuna Brusturi se extind pe 346,44 ha - 3,57% din totalul lor, aflate în totalitate în 

proprietatea Asociaţiei de Pădurit şi Păşunat „Foresta” Orvişele. 

- În comuna Derna deţin 34,62 ha - 0,36% din totalul lor, aflate în totalitate în 

proprietatea Asociaţiei „Composesoratul Bogei”. 

- În comuna Halmăşd acoperă 1120,45 ha - 11,54% din totalul lor, fiind împărţite între 

Composesoratul Halmăşd - 292,4 ha, Composesoratul Nuşfalău - 214,96 ha, la care se 
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adaugă 451,75 ha în comuna Plopiş, Composesoratul Cerişa - 174,96 ha, 

Composesoratul Ip - 134,42 ha, Composesoratul Aleuş - 97,99 ha, Composesoratul 

Nativarbo Zăuan - 74,37 ha, Composesoratul Urbarial Cosniciu de Jos - 69,06 ha şi 

Composesoratul Leşmir - 62,30 ha. 

- În comuna Lugaşu de Jos acoperă 560,41 ha - 5,77% din totalul lor, aflate în totalitate 

în proprietatea Asociaţiei Urbariale de Păşunat şi Pădurit „Pădureana” Lugaşu de Sus - 

533,20 ha şi a SC Greengold Romwood SRL - 27,21 ha. 

- În comuna Marca ocupă 613,52 ha - 6,32% din totalul lor, împărţite între 

Composesoratul Marca - 193,86 ha, Composesoratul de Pădure Urbarială „Almăşana” 

Almaş - 154,25 ha, Composesoratul Porţ - 98,26 ha,  Asociaţia „Composesoratul 

Voivozi” - 61,65 ha, Composesoratul Borumlaca - 58,37 ha, Şcoala Marca - 10,56 ha, 

Biserica Ortodoxă Porţ - 10,37 ha, Biserica Ortodoxă Marca - 8,43 ha, Biserica Greco-

catolică Porţ - 7,02 ha, Biserica Romano-catolică Suplacu de Barcău - 5,96 ha şi 

Biserica Reformată Leşmir - 4,8 ha. 

- În comuna Negreni acoperă 94,46 ha - 0,97% din totalul lor, aflate în totalitate în 

proprietatea Composesoratului „Plaiul Măgurii” Bucea. 

- În comuna Plopiş acoperă 891,75 ha - 9,19% din totalul lor, în proprietatea 

Composesoratului Nuşfalău - 451,75 ha, la care se adaugă cele 214,96 ha din comuna 

Halmăşd, Composesoratului Iaz - 176,77 ha, Composesoratului Boghiş - 145,89 ha şi 

Composesoratului Valcău - 117,35 ha. 

- În comuna Popeşti acoperă 213,64 ha - 2,20% din totalul lor, împărţite între SC 

Greengold Romwood SRL - 140 ha, Composesoratul de păşune Budoi - 43,4 ha şi 

Composesoratul Popeşti - 20,01 ha. 

- În comuna Sâg se extind pe 140 ha - 1,44% din totalul lor, aflate în totalitate în 

proprietatea SC Greengold Romwood SRL. 

- În comuna Suplacu de Barcău deţin 211,68 ha - 2,18% din totalul lor, aflate în totalitate 

în posesia Composesoratului Suplacu de Barcău. 

- În comuna Şinteu ocupă 260,68 ha - 2,69% din totalul lor, fiind împărţite între SC 

Greengold Romwood SRL - 242,72 ha, la care se adaugă cele 1749,71 ha din oraşul 

Aleşd cele 150,23 ha din comuna Popeşti, cele 140 ha din comuna Sâg şi cele 27,21 ha 

din comuna Lugaşu de Jos şi Biserica Romano-catolică Şinteu - 17,96 ha. 

Tabelul cu persoanele juridice care deţin terenuri aflate în proprietatea privată a persoanelor 

juridice în Situl Natura 2000 Muntele Şes este prezentat în cele ce urmează. 
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Tabelul nr. 96 

Persoanele juridice care deţin terenuri în Situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes 

Nume persoană juridic ă 

Unitatea 

administrativ

-teritorial ă 

Suprafaţah

a  

Procent din 

totalul 

propriet ăţii 

private a 

persoanelor 

juridice 

Asociaţia „Composesoratul Bogei” Derna 34,62 0,36 

Asociaţia „Composesoratul Voivozi” Marca 61,65 0,64 

Asociaţia de Pădurit „Dumbrava” Tinăud Aleşd 95,74 0,99 

Asociaţia de Pădurit „Văratec” Aleşd Aleşd 57,45 0,59 

Asociaţia de Pădurit şi Păşunat „Auşana” Auşeu Auşeu 510,77 5,26 

Asociaţia de Pădurit şi Păşunat „Foresta” 

Orvişele 
Brusturi 346,44 3,57 

Asociaţia de Pădurit şi Păşunat „Măgura” Piatra 

Craiului 

Borod 1190,76 12,27 

Bratca 214,89 2,21 

Total 1405,65 14,48 

Asociaţia de Pădurit, Composesoratul „Avram 

Iancu” Peştiş 
Aleşd 66,24 0,68 

Asociaţia Urbarială „Bercaşu” Borozel Borod 135,46 1,40 

Asociaţia Urbarială „Cetea” Borod 153,15 1,58 

Asociaţia Urbarială „Luncşoreana” Luncşoara Auşeu 554,31 5,71 

Asociaţia Urbarială „Stejarul” Valea Mare Borod 115,25 1,19 

Asociaţia Urbarială de Păşunat şi Pădurit 

„Pădureana” Lugaşu de Sus 

Lugaşu de 

Jos 
533,20 5,49 

Asociaţia Urbariaşilor din Groşi „Groşana- Auşeu 374,52 3,86 
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Gepiş” 

Biserica Greco-catolică Porţ Marca 7,02 0,07 

Biserica Ortodoxă Marca Marca 8,43 0,09 

Biserica Ortodoxă Porţ Marca 10,37 0,11 

Biserica Reformată Leşmir Marca 4,80 0,05 

Biserica Romano-catolică Suplacu de Barcău Marca 5,96 0,06 

Biserica Romano-catolică Şinteu Şinteu 17,96 0,19 

Composesoratul „Plaiul Măgurii” Bucea Negreni 94,46 0,97 

Composesoratul Aleuş Halmăşd 97,99 1,01 

Composesoratul Boghiş Plopiş 145,89 1,50 

Composesoratul Borumlaca Marca 58,37 0,60 

Composesoratul Cerişa Halmăşd 174,96 1,80 

Composesoratul de Pădure Urbarială 

„Alm ăşana” Almaş 
Marca 154,25 1,59 

Composesoratul de Păşude Budoi Popeşti 43,40 0,45 

Composesoratul Halmăşd Halmăşd 292,40 3,01 

Composesoratul Iaz Plopiş 176,77 1,82 

Composesoratul Ip Halmăşd 134,42 1,38 

Composesoratul Leşmir Halmăşd 62,30 0,64 

Composesoratul Marca Marca 193,86 2,00 

Composesoratul Nativarbo Zăuan Halmăşd 74,37 0,77 

Composesoratul Nuşfalău 
Halmăşd 214,96 2,21 

Plopiş 451,75 4,65 
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Total 666,71 6,87 

Composesoratul Popeşti Popeşti 20,01 0,21 

Composesoratul Porţ Marca 98,26 1,01 

Composesoratul Suplacu de Barcău 
Suplacu de 

Barcău 
211,68 2,18 

Composesoratul Urbarial Cosniciu de Jos Halmăşd 69,06 0,71 

Composesoratul Valcău Plopiş 117,35 1,21 

SC Greengold Romwood SRL 

Aleşd 1749,71 18,03 

Lugaşu de 

Jos 
27,21 0,28 

Popeşti 150,23 1,55 

Sâg 140 1,44 

Şinteu 242,72 2,5 

Total 2309,87 23,8 

Şcoala Marca Marca 10,56 0,11 

Total 
 

9705,9 100 

 

Terenurile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice situate în Situl Natura 2000 

Muntele Şes - 10112,65 ha, respectiv 28,99% din suprafaţa totală a sitului şi 51,03% din 

terenurile aflate în proprietatea privată din interiorul sitului - sunt repartizate pe unităţi 

administrativ-teritoriale astfel: Borod 2821,33 ha - 27,90% din totalul lor, Aleşd 1688,23 ha - 

16,69%, Plopiş 1129,27 ha - 11,17%, Auşeu 1034,15 ha - 10,23%, Lugaşu de Jos 789,30 ha - 

7,81%, Halmăşd 660,42 ha - 6,53%, Marca 433,92 ha - 4,29%, Şinteu 413,19 ha - 4,09%, Sâg 

397,23 ha - 3,93%, Brusturi 305,83 ha - 3,02%, Derna 206,31 ha - 2,04%, Valcău de Jos 

136,54 ha - 1,35%, Bratca 59,74 ha - 0,59% şi Negreni 37,21 ha - 0,37%. 
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2.4.4. Administratori, gestionari şi utilizatori 

 

• Harta categoriilor de proprietari  

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 70. 

 

Cunoaşterea structurii terenurilor, după statutul juridic, oferă oportunitatea de a prognoza 

premisele constructive în vederea dezvoltării unor activităţi sustenabile care să confere 

teritoriului o emergenţă a dezvoltării socio-economice în conformitate cu prevederile legale 

de protecţie şi conservare a ariei naturale protejate. Aceste premise sunt favorabile în cazul de 

faţă, fiind certificate de ponderea aferentă domeniului public dar şi de completarea la mică 

distanţă a terenurilor aferente proprietăţii private. În acest ultim caz există şansa dezvoltării 

unor parteneriate comune care să vizeze adoptarea şi implementarea unor măsuri şi programe 

care să aibă ca efect o dezvoltare sinergică a teritoriului. Suprafeţele de teren prezintă un grad 

ridicat de eterogenitate de la o unitate administrativ teritorială la alta motiv pentru care, în 

cele ce urmează vom prezenta situaţia fiecăreia dintre ele. 

Oraşul Aleşd  

Are o suprafaţă totală de 7245 ha, din care 65,31% - 4731,76 ha - este inclusă în Situl Natura 

2000 Muntele Şes. Din totalul celor 4731,76 ha, cea mai mare parte, 54,33% - 2570,86 ha - 

sunt în proprietatea persoanelor juridice. Cea mai mare suprafaţă aparţine SC Greengold 

Romwood SRL, 2300,93 ha, reprezentând 89,5% din proprietatea persoanelor juridice şi 

48,63% din suprafaţa inclusă sitului. Urmează Asociaţia de Pădurit, Composesoratul „Avram 

Iancu” Peştiş, cu 110,9 ha - 4,31% din proprietatea persoanelor juridice şi 2,34% din 

suprafaţa inclusă sitului, Asociaţia de Pădurit „Dumbrava” Tinăud, cu 95,74 ha - 3,72% din 

proprietatea persoanelor juridice şi 2,02% din suprafaţa inclusă sitului şi Asociaţia de Pădurit 

„V ăratec” Aleşd, cu 63,29 ha - 2,46% din suprafaţa deţinută de persoanele juridice şi 1,34% 

din suprafaţa inclusă sitului. 

Urmează ca pondere proprietatea privată a persoanelor fizice, care include 1160,11 ha, 

reprezentând 24,52% din suprafaţa cuprinsă în sit. 

Domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale include 816,5 ha, reprezentând 17,26% 

din suprafaţa inclusă sitului. Din acesta, 174,54 ha aparţin Oraşului Aleşd - 21,38% din 

domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi 3,69% din suprafaţa inclusă sitului, 

iar 641,96 ha, Municipiului Salonta - 78,62% din domeniul public al unităţilor administrativ-

teritoriale şi 13,57% din suprafaţa inclusă sitului. 

Domeniul public al statului include 184,28 ha, reprezentând zone de protecţie a liniilor de 
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înaltă tensiune, aflate în administrarea Electrica Transilvania Nord SA - 3,89% din suprafaţa 

cuprinsă în sit. 

Comuna Auşeu  

Are o suprafaţă de 7258 ha, din care 50,52% - 3666,93 ha - sunt ocupate de Situl Natura 2000 

Muntele Şes. Cea mai mare parte din suprafaţa inclusă în sit este în proprietatea privată a 

persoanelor juridice - 39,26%, adică, 1439,60 ha. Persoanele juridice care deţin terenuri sunt: 

Asociaţia Urbarială „Luncşoreana” Luncşoara - 554,31 ha, reprezentând 38,5% din 

proprietatea privată a persoanelor juridice şi 15,12% din suprafaţa inclusă sitului, Asociaţia 

de Pădurit şi Păşunat „Auşana” Auşeu - 510,77 ha, reprezentând 35,48% din proprietatea 

privată a persoanelor juridice şi 13,93% din suprafaţa inclusă sitului şi Asociaţia Urbariaşilor 

din Groşi „Groşana-Gepiş” - 374,52 ha, reprezentând 26,02% din proprietatea privată a 

persoanelor juridice şi 10,21% din suprafaţa inclusă sitului. 

Urmează ca pondere domeniul public al statului, ce acoperă o suprafaţă de 1052,01 ha, 

însemnând 28,69% din suprafaţa inclusă în sit, alcătuit din suprafeţe gestionate de Regia 

Naţională a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Aleşd. 

La mică distanţă se află proprietatea privată a persoanelor fizice, ănsumând 1034,15 ha şi 

reprezentând 28,20% din suprafaţa aferentă sitului. 

Domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale include o suprafaţă de 141,17 ha, adică 

3,85% din suprafaţa inclusă în sit, administrată de Comuna Auşeu. 

Comuna Borod  

Are o suprafaţă totală de 10562 ha, din care, 5714,94 ha - 54,11% - sunt incluse în Situl 

Natura 2000 Muntele Şes. Din suprafaţa cuprinsă în sit, cea mai mare parte, 2821 ha - 

49,37% - este în proprietatea privată a persoanelor fizice. 

Urmează ca suprafaţă şi pondere cele 1594,62 ha aflate în proprietatea privată a persoanelor 

juridice - 27,9% din suprafaţa cuprinsă în sit. În ordinea suprafeţelor, aceste persoane juridice 

sunt: Asociaţia de Pădurit şi Păşunat „Măgura” Piatra Craiului, cu 1190,76 ha - 74,67% din 

proprietatea privată a persoanelor juridice şi 20,84% din suprafaţa inclusă în sit, Asociaţia 

Urbarială „Cetea”, cu 153,15 ha - 9,6% din proprietatea privată a persoanelor juridice şi 

2,68% din suprafaţa inclusă în sit, Asociaţia Urbarială „Bercaşu” Borozel, cu 135,46 ha - 

8,49% din proprietatea privată a persoanelor juridice şi 2,37% din suprafaţa inclusă în sit şi 

Asociaţia Urbarială „Stejarul” Valea Mare, cu 115,25 ha - 7,23% din proprietatea privată a 

persoanelor juridice şi 2,02% din suprafaţa inclusă în sit. 

În imediata apropiere ca suprafaţă se află terenurile aflate în domeniul public al unităţilor 

administrativ-teritoriale, 1298,05 ha, reprezentând 22,71% din suprafaţa cuprinsă în sit, 
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administrate în totalitate de Comuna Borod. 

Domeniul public al statului include numai suprafeţele din zona de protecţie a liniilor electrice 

aeriene, administrate de Electrica Transilvania Nord SA - 0,03 ha. 

Comuna Bratca  

Are o suprafaţă de 13648 ha, din care numai 2,06% - 280,82 ha - este ocupată de Situl Natura 

2000 Muntele Şes. Din totalul suprafeţei cuprinse în sit, cea mai mare parte, 214,89 ha, adică 

76,52%, este inclusă în proprietatea privată a persoanelor juridice, fiind administrată de 

Asociaţia de Pădurit şi Păşunat „Măgura” Piatra Craiului. Urmează suprafeţele incluse în 

proprietatea privată a persoanelor fizice - 59,74 ha, reprezentând 21,27% din suprafaţa 

inclusă în sit şi în domeniul public al statului - o suprafaţă de 6,19 ha, 2,2% din suprafaţa 

cuprinsă în sit, reprezentând zone de protecţie a liniilor electrice aeriene administrate de 

Electrica Transilvania Nord. 

Comuna Brusturi  

Are o suprafaţă totală de 10343 ha, din care doar 976,67 ha - 9,44% - sunt incluse în Situl 

natura 2000 Muntele Şes. Din punct de vedere juridic, suprafeţele sunt împărţite în ponderi 

aproape egale între trei categorii de utilizatori: 346,44 ha - 35,47% din suprafaţa cuprinsă în 

sit - sunt suprafeţe încadrate în proprietatea privată a persoanelor juridice, administrate de 

Asociaţia de Pădurit şi Păşunat „Foresta” Orvişele; 324,40 ha - 33,21% din suprafaţa inclusă 

în sit - sunt suprafeţe incluse în domeniul public al statului, administrate de Regia Naţională a 

Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Marghita; 305,83 ha - 31,31% din suprafaţa peste 

care se extinde situl în comună - sunt în proprietatea privată a persoanelor fizice. 

Comuna Derna  

Are o suprafaţă totală de 4921 ha, din care 9,08% - 446,67 ha - sunt ocupate de Situl Natura 

2000 Muntele Şes. Din punct de vedere juridic, din totalul suprafeţei peste care se extinde 

situl, aproape jumătate se află în proprietatea privată a persoanelor fizice - 206,31 ha, 

reprezentând 46,19%. 147 de hectare - 32,91% din suprafaţa inclusă sitului - se află în 

domeniul public al statului, fiind alcătuită din 141,4 ha aflate în administrarea Regiei 

Naţionale a Pădurilor – Romsilva - 96,19% din domeniul public al statului şi 21,54% din 

suprafaţa inclusă sitului, iar 5,59 ha sunt zone de protecţie a liniilor electrice aeriene 

administrate de Electrica Transilvania Nord SA - 3,81% din domeniul public şi 0,85% din 

suprafaţa inclusă sitului. Alte 58,75 ha din suprafaţa inclusă în Situl natura 2000 Muntele Şes 

se află în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, administrate de Comuna 

Derna. 

Comuna Halmăşd  
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Are o suprafaţă totală de 5979 ha, din care 1783,53 ha - 29,83% - este inclusă în Situl Natura 

2000 Muntele Şes. Juridic, din suprafaţa inclusă, în sit cea mai mare parte se află în categoria 

proprietăţii private a persoanelor juridice: 1120,45 ha, reprezentând 62,82%. Aceste 1120,45 

ha sunt administrate de următoarele composesorate: Composesoratul Halmăşd - 292,4 ha, 

însemnând 26,10% din proprietatea privată a persoanelor juridice şi 16,39% din suprafaţa 

inclusă în sit, Composesoratul Nuşfalău - 214,96 ha, reprezentând 19,19% din proprietatea 

privată a persoanelor juridice şi 12,05% din suprafaţa inclusă în sit, Composesoratul Cerişa - 

174,96 ha, reprezentând 15,61% din proprietatea privată a persoanelor juridice şi 9,81% din 

suprafaţa inclusă în sit, Composesoratul Ip - 134,42 ha, reprezentând 12% din proprietatea 

privată a persoanelor juridice şi 7,54% din suprafaţa inclusă în sit, Composesoratul Aleuş - 

97,99 ha, reprezentând 8,75% din proprietatea privată a persoanelor juridice şi 5,49% din 

suprafaţa inclusă în sit, Composesoratul Nativarbo Zăuan - 74,37 ha, reprezentând 6,64% din 

proprietatea privată a persoanelor juridice şi 4,17% din suprafaţa inclusă în sit, 

Composesoratul Urbarial Cosniciu de Jos - 69,06 ha, reprezentând 6,16% din proprietatea 

privată a persoanelor juridice şi 3,87% din suprafaţa inclusă în sit şi Composesoratul Leşmir - 

62,30 ha, reprezentând 5,56% din proprietatea privată a persoanelor juridice şi 3,49% din 

suprafaţa inclusă în sit. 

Urmează ca pondere terenurile incluse, juridic, în categoria proprietăţii private a persoanelor 

fizice, care ocupă 37,03% - 660,42 ha - din suprafaţa inclusă în sit. 

Terenurile aflate în domeniul public al statului - zone de protecţie a liniilor electrice aeriene 

administrate de Electrica Transilvania Nord SA - însumează 2,66 ha - 0,15%. 

Comuna Lugaşu de Jos  

Are o suprafaţă totală de 5851 ha, din care 1349,71 ha - 23,07% - sunt incluse în Situl Natura 

2000 Muntele Şes. Din punct de vedere juridic, cea mai mare parte din suprafaţa inclusă în sit 

se află în proprietatea privată a persoanelor fizice - 816,51 ha, reprezentând 60,5%, iar restul, 

în proprietatea privată a persoanelor juridice - 533,20 ha, însemnând 39,5%, respectiv a 

Asociaţiei Urbariale de Păşunat şi Pădurit „Pădureana” Lugaşu de Sus. 

Comuna Marca  

Are o suprafaţă totală de 4837 ha, din care 1077,28 ha - 22,27% - sunt incluse în Situl Natura 

2000 Muntele Şes. Din punct de vedere juridic, mai mult de jumătate dintre suprafeţele 

incluse în sit sunt în proprietatea privată a persoanelor juridice - 613,52 ha, 56,95%. În 

ordinea suprafeţelor deţinute, persoanele juridice care deţin aceste trenuri sunt: 

Composesoratul Marca - 193,86 ha, reprezentând 31,6% din suprafeţele aflate în proprietatea 

privată a persoanelor juridice şi 18% din suprafaţa cuprinsă în sit, Composesoratul de Pădure 
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Urbarială „Alm ăşana” Almaş - 154,25 ha, reprezentând 25,14% din suprafeţele aflate în 

proprietatea privată a persoanelor juridice şi 14,32% din suprafaţa cuprinsă în sit, 

Composesoratul Porţ - 98,26 ha, reprezentând 16,02% din suprafeţele aflate în proprietatea 

privată a persoanelor juridice şi 9,12% din suprafaţa cuprinsă în sit, Asociaţia 

„Composesoratul Voivozi” - 61,65 ha, reprezentând 10,05% din suprafeţele aflate în 

proprietatea privată a persoanelor juridice şi 5,72% din suprafaţa cuprinsă în sit, 

Composesoratul Borumlaca - 58,37 ha, reprezentând 9,51% din suprafeţele aflate în 

proprietatea privată a persoanelor juridice şi 5,42% din suprafaţa cuprinsă în sit, Şcoala 

Marca - 10,56 ha, reprezentând 1,72% din suprafeţele aflate în proprietatea privată a 

persoanelor juridice şi 0,98% din suprafaţa cuprinsă în sit, Biserica Ortodoxă Porţ - 10,37 ha, 

reprezentând 1,69% din suprafeţele aflate în proprietatea privată a persoanelor juridice şi 

0,96% din suprafaţa cuprinsă în sit, Biserica Ortodoxă Marca - 8,43 ha, reprezentând 1,37% 

din suprafeţele aflate în proprietatea privată a persoanelor juridice şi 0,78% din suprafaţa 

cuprinsă în sit, Biserica Greco-catolică Porţ - 7,02 ha, reprezentând 1,14% din suprafeţele 

aflate în proprietatea privată a persoanelor juridice şi 0,65% din suprafaţa cuprinsă în sit, 

Biserica Romano-catolică Suplacu de Barcău - 5,96 ha, reprezentând 0,97% din suprafeţele 

aflate în proprietatea privată a persoanelor juridice şi 0,55% din suprafaţa cuprinsă în sit şi 

Biserica Reformată Leşmir - 4,8 ha, reprezentând 0,78% din suprafeţele aflate în proprietatea 

privată a persoanelor juridice şi 0,45% din suprafaţa cuprinsă în sit. 

Urmează ca pondere suprafeţele incluse în categoria proprietăţii private a persoanelor fizice, 

care, însumate, acoperă 433,92 ha, reprezentând 40,28% din suprafaţa inclusă în sit. 

Suprafeţele din sit incluse în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale acoperă 

29,53 ha - 2,74% - şi sunt administrate în totalitate de Comuna Marca, iar cele cuprinse în 

domeniul public al statului - zone de protecţie a liniilor electrice aeriene administrate de 

Electrica Transilvania Nord SA - însumează 0,30 ha - 0,03%. 

Comuna Negreni  

Are o suprafaţă totală de 6562 ha, din care 130,96 ha, 2%, sunt ocupate de Situl Natura 2000 

Muntele Şes. Juridic, terenurile incluse în sit aparţin în proporţie de 72,13% - 94,46 ha - 

proprietăţii private a persoanelor juridice, adică a Composesoratului „Plaiul Măgurii” Bucea, 

în proporţie de 28,41% - 37,21 ha - proprietăţii private a persoanelor fizice, iar restul, 0,16% - 

0,21 ha - sunt incluse în domeniul public al statului - zone de protecţie a liniilor electrice 

aeriene administrate de Electrica Transilvania Nord SA. 

Comuna Plopiş  

Are o suprafaţă totală de 8038 ha, din care 3212,99 ha - 39,97% - sunt incluse în Situl Natura 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

262 

 

2000 Muntele Şes. Din totalul suprafeţei cuprinse în sit, cea mai mare parte, 1129,27 ha - 

35,15% - este în proprietatea privată a persoanelor fizice. 

Urmează, cu suprafeţe şi ponderi apropiate,  terenurile aflate în proprietatea privată a 

persoanelor juridice, 891,75 ha - 27,75% - şi cele aflate în domeniul public al unităţilor 

administrativ-teritoriale, 890,34 ha - 27,71%. 

Persoanele juridice care deţin terenuri în interiorul sitului, în ordinea suprafeţelor, sunt 

următoarele: Composesoratul Nuşfalău, 451,75 ha - 50,66% din suprafeţele aflate în 

proprietatea privată a persoanelor juridice şi 14,06% din suprafaţa comunei cuprinsă în sit, 

Composesoratul Iaz, 176,77 ha - 19,82% din suprafeţele aflate în proprietatea privată a 

persoanelor juridice şi 5,5% din suprafaţa din comună cuprinsă în sit, Composesoratul 

Boghiş, 145,89 ha - 16,36% din suprafeţele aflate în proprietatea privată a persoanelor 

juridice şi 4,54% din suprafaţa comunei cuprinsă în sit şi Composesoratul Valcău, 117,35 ha - 

35,6% din suprafeţele aflate în proprietatea privată a persoanelor juridice şi 9,87% din 

suprafaţa comunei cuprinsă în sit. 

Domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale - 890,34 ha - se află în administrarea 

Comunei Plopiş, în proporţie de 64,4% - 573,36 ha, reprezentând 17,84% din suprafaţa 

inclusă în sit - şi a Comunei Valcău de Jos, în proporţie de 35,6% - 316,98 ha, reprezentând 

9,87% din suprafaţa din comună inclusă în sit. 

În domeniul public al statului se află 301,62 ha - 9,39% din suprafaţa comunei inclusă în sit -, 

aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, respectiv, a Ocolului Silvic 

„M ăgura” Şimleu Silvaniei. 

Comuna Popeşti  

Are o suprafaţă totală de 10876 ha, din care 4043,33 ha - 37,18% - sunt incluse în Situl 

Natura 2000 Muntele Şes. Din totalul suprafeţei incluse în sit, cea mai mare parte, 3876,15 ha 

- 95,87% - este domeniu public al statului. Din acesta, 99,71% - 3864,82 ha, reprezentând 

95,59% din suprafaţa din comună inclusă în sit - este în administrarea Regiei naţionale a 

Pădurilor – Romsilva - prin Ocolul Silvic Marghita, iar 0,29% - 11,32 ha, reprezentând 

0,28% din suprafaţa din comună cuprinsă în sit - sunt zone de protecţie a liniilor electrice 

aeriene aflate în administrarea Electrica Transilvania Nord SA. 

Domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale însumează 103,78 ha în interiorul 

sitului, reprezentând 2,57% din suprafaţa comunei cuprinsă în sit. Se află în administrarea 

Comunei Popeşti în proporţie de 72,64% - 75,38 ha, reprezentând 1,86% din suprafaţa 

inclusă în sit şi a Comunei Tăuteu, în proporţie de 27,36% - 28,4 ha, reprezentând 0,7% din 

suprafaţa comunei inclusă în sit. 
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Din suprafaţa aflată în interiorul sitului 63,4 ha - 1,57% - se află în proprietatea privată a 

persoanelor juridice, fiind împărţită între două entităţi: Composesoratul de Păşune Budoi, 

care deţine 43,40 ha - 68,45% din proprietatea privată a persoanelor juridice şi 1,07% din 

suprafaţa inclusă în sit - şi Composesoratul Popeşti, care deţine 20,01 ha - 31,55% din 

proprietatea privată a persoanelor juridice şi 0,49% din suprafaţa inclusă în sit. 

Comuna Sâg  

Are o suprafaţă totală de 8788 ha, din care 1732,51 ha - 19,71% - sunt incluse în Situl Natura 

2000 Muntele Şes. Din totalul suprafeţei ocupate de sit, cea mai mare parte, 1060,21 ha - 

61,2% - este domeniu public al statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor – 

Romsilva, prin Ocolul Silvic „Măgura” Şimleu Silvaniei. Urmează suprafeţele aflate în 

proprietatea privată a persoanelor fizice, 455,18 ha - 26,27%, cele incluse în domeniul public 

al unităţilor administrativ-teritoriale, 178,24 ha - 10,29%, administrate de Comuna Plopiş şi 

cele cuprinse în proprietatea privată a persoanelor juridice, 38,87 ha - 2,24%, aflate în 

proprietatea Composesoratului „Copoasele” Tusa. 

Comuna Suplacu de Barcău  

Are o suprafaţă totală de 4447 ha, din care Situl Natura 2000 Muntele Şes cuprinde 573,57 ha 

- 12,9%. Juridic, din totalul suprafeţei inclusă în sit, cea mai mare parte, 353,08 ha - 61,56% - 

este domeniu public al unităţilor administrativ-teritoriale, administrat de Comuna Suplacu de 

Barcău. O suprafaţă importantă este inclusă şi în categoria proprietăţii private a persoanelor 

juridice, respectiv, 211,68 ha - 36,91%, deţinute de Composesoratul Suplacu de Barcău. 

Restul, 8,81 ha - 1,54% - este domeniu public al statului, respectiv, zone de protecţie a liniilor 

electrice de înaltă tensiune aflate în administrarea Electrica Transilvania Nord SA. 

Comuna Şinteu  

Are o suprafaţă totală de 4933 ha, din care 2306,33 ha - 46,75% - sunt incluse în Situl Natura 

2000 Muntele Şes. Din punct de vedere juridic, din suprafaţa inclusă în sit, cea mai mare 

parte este încadrată în domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale. Este vorbe de 

1620,54 ha, administrate de Comuna Şinteu în proporţie de 77,66% - 1258,74 ha, 

reprezentând 54,57% din suprafaţa comunei peste care se extinde situl - şi de Municipiul 

Salonta, în proporţie de 22,34% - 362,07 ha, reprezentând 15,7% din suprafaţa comunei peste 

care se extinde situl. 

Proprietatea privată a persoanelor juridice şi proprietatea privată a persoanelor juridice 

includ, în interiorul zonei peste care se suprapune situl, suprafeţe sensibil egale. În 

proprietatea privată a persoanelor juridice se află 353,02 ha - 15,31% din suprafaţa inclusă 

sitului, împărţite între SC Greengold Romwood SRL, care deţine 335,05 ha, reprezentând 
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94,91% din proprietatea persoanelor juridice şi 14,53% din suprafaţa cuprinsă în comună în 

sit şi Biserica Romano-catolică Şinteu, care deţine 17,96 ha, reprezentând 5,09% din 

proprietatea persoanelor juridice şi 0,78% din suprafaţa cuprinsă în comună în sit. Persoanele 

fizice deţin o suprafaţă însumată de 328,56 ha, reprezentând 14,25% din suprafaţa comunei 

peste care se extinde situl. 

Din suprafaţa inclusă în sit, 4,21 ha - 0,18% - se află în domeniul public al statului, 

reprezentând zone de protecţie a liniilor electrice aeriene administrate de Electrica 

Transilvania Nord SA. 

Comuna Valcău de Jos  

Are o suprafaţă totală de 6323 ha, din care 2852,86 ha - 45,12% - sunt incluse în Situl Natura 

2000 Muntele Şes. Din punct de vedere juridic, din suprafaţa inclusă în sit, cea mai mare 

parte se află în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale. Este vorba despre 

1787,67 ha - 62,66%, aflate în administrarea Comunei Valcău de Jos în proporţie de 83,81% - 

1498,32 ha, reprezentând 52,52% din suprafaţa inclusă sitului, a Comunei Şinteu în proporţie 

de 9,23% - 164,98 ha, reprezentând 5,78% din suprafaţa inclusă sitului şi a Comunei Plopiş 

în proporţie de 6,96% - 124,37 ha, reprezentând 4,36% din suprafaţa inclusă sitului. 

Ponderi importante în suprafaţa inclusă în sit deţine şi domeniul public al statului, 32,55%, 

reprezentând terenuri aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prin 

Ocolul Silvic „Măgura” Şimleu Silvaniei. 

Proprietatea privată a persoanelor fizice acoperă 4,79% din suprafaţa inclusă în sit - 136,54 

ha. 

 

2.4.5. Infrastructură şi construcţii 

 

• Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 71. 

 

• Harta construcţiilor 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 72. 

 

• Descrierea infrastructurii şi construcţiilor 
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Infrastructura de comunicaţie din cadrul Sitului Natura 2000 Muntele Şes este reprezentată de 

căi de transport rutier de diferite categorii şi de căi de transport special pentru transportul 

energiei electrice şi a gazelor naturale. 

În zona de nord, pe teritoriul Comunei Marca, Situl Natura 2000 Muntele Şes este traversat 

de o autostradă în construcţie - Autostrada A3 „Transilvania” Braşov – Borş. Lungimea sa în 

interiorul sitului este de 125,35 m - 0,13 km, iar suprafaţa ocupată, de 0,28 ha. Raportată la 

întreaga suprafaţă a sitului, densitatea acestei categorii de drumuri este de 0,004 m/ha, iar 

suprafaţa sa reprezintă 0,001%. 

Următorul drum ca importanţă ce traversează situl este drumul naţional 1H - Aleşd – Şinteu – 

Nuşfalău – Zalău – Jibou – Răstoci, asfaltat pe întreaga sa lungime. Sectorul cuprins în 

Judeţul Bihor este în curs de modernizare - urmând ca lucrarea să fie finalizată în luna 

noiembrie a anului 2014, în vreme ce pentru restul drumului modernizarea s-a finalizat în 

anul 2013. Pe teritoriul sitului sunt prezente două sectoare ale sale, unul de 9,1 km între 

Aleşd şi Şinteu şi unul de 3,89 km, între Şinteu şi Halmăşd. Lungimea lor este de 12,99 km, 

conducând la o densitate a drumurilor naţionale în sit este de 0,37 m/ha. Suprafaţa celor două 

sectoare de drum este de 10,4 ha, reprezentând 0,03% din suprafaţa totală a sitului. 

Drumurile judeţene prezente pe teritoriul sitului sunt DJ 108H - asfaltat, cu două sectoare, 

unul între intersecţia cu DN 1H şi localitatea Pădurea Neagră, în lungime de 5,28 km şi altul, 

între localitatea Pădurea Neagră şi satul Budoi, în lungime de 6,58 km şi DJ 110E - Nuşfalău 

– Plopiş – Făgetu, neasfaltat, acoperit cu pietriş, ce traversează situl pe o porţiune de 3,16 km 

între ultimele două sate. Cu o lungime totală de 15,03 km, drumurile judeţene au o densitate 

în interiorul sitului de 0,43 m/ha. Suprafaţa lor totală, de 10,52 ha, reprezintă 0,03% din 

suprafaţa sitului. 

Drumurile comunale din Situl Natura 2000 Muntele Şes au o lungime totală de 50,97 km, 

acoperă o suprafaţă totală de 20,39 ha şi sunt în întregime neasfaltate, dar acoperite cu pietriş. 

Raportate la suprafaţa întregului sit, densitatea lor este de 1,46 m/ha, iar suprafaţa lor 

reprezintă 0,06% din suprafaţa sitului. 

Drumurile locale din Situl Natura 2000 Muntele Şes însumează 80,5 km lungime şi acoperă o 

suprafaţă de 32,20 ha, fiind în întregime neasfaltate şi parţial acoperite cu pietriş. Raportate la 

suprafaţa totală a sitului înregistrează o densitate de 2,31 m/ha, iar ponderea suprafeţei lor 

este de 0,09%. 

Tabelul nr. 97 

Căile de comunicaţie din Situl Natura 2000 Muntele Şes 
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Categorie 
Lungime 

km  

Suprafaţă 

ha  

Densitate 

m/ha  

Pondere din 

suprafaţa 

sitului %  

Autostrăzi în construcţie 0,13 0,28 0,004 0,001 

Drumuri naţionale 12,99 10,40 0,37 0,03 

Drumuri judeţene 15,03 10,52 0,43 0,03 

Drumuri comunale 50,97 20,39 1,46 0,06 

Drumuri locale 80,50 32,20 2,31 0,09 

Drumuri de exploatare 58,16 23,26 1,67 0,07 

Drumuri de pământ şi poteci 818,40 163,68 23,46 0,47 

Total drumuri 1036,18 260,72 29,71 0,75 

Linii electrice aeriene 45,98 223,62 1,32 0,64 

Conducte de gaz 31,57 
 

0,90 
 

 

Drumurile de exploatare sunt drumuri de exploatare forestieră sau în carieră, acoperite cu 

pietriş. Lungimea lor totală este de 58,6km, înregistrând o densitate în cadrul sitului de 1,67 

m/ha. Suprafaţa lor totală este de 23,26 ha, reprezentând 0,07% din suprafaţa sitului. 

Drumurile de pământ şi potecile sunt cele mai numeroase în interiorul sitului. Lungimea lor 

totală este 818,4 km, înregistrând o densitate de 23,46 m/ha. Suprafaţa lor totală este de 

163,68 ha, reprezentând 0,47% din suprafaţa Sitului Natura 2000 Muntele Şes. 

Însumate, drumurile din Situl Natura 2000 Muntele Şes au o lungime de 1036,18 km şi o 

suprafaţă de 260,72 ha. Raportate la întreaga suprafaţă a sitului - 34880,85 ha, densitatea lor 

este de 29,71 m/ha, iar suprafaţa lor reprezintă 0,47%. 

Liniile electrice aeriene - reţelele de transport ale energiei electrice - din interiorul Sitului 

Natura 2000 Muntele Şes aparţin în totalitate distribuitorului de energie electrică Electrica 

Transilvania Nord SA. Sunt prezente toate cele trei categorii cu care distribuitorul operează: 

linii de înaltă tensiune - LEA de 110 kv, Aleşd – Şinteu – Suplacu de Barcău, linii de medie 

tensiune - LEA de 35 kv Aleşd – Voivozi, cele două LEA de 20 kv care urcă de la Bratca 

spre releul de televiziune Măgura Mare, LEA de 20 kv Aleşd – Peştiş, LEA de 20 kv 

Halmăşd – Şinteu şi linii de joasă tensiune - LEA de 15 kv Brusturi – Derna, LEA de 15 kv 

Pădurea Neagră – Tabăra Pădurea Neagră, LEA de 15 kv dintre reţeaua de alimentare a 

releului Măgura Mare şi cătunul Dâmbul Roşu. Lungimea totală a sectoarelor prezente în 

interiorul sitului este de 45,98 km - 19,46 km linii de 110 kv, 15,87 km linii de 35 kv, 6,84 
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km linii de 20 kv, 3,07 km linii de 15 kv şi 0,75 km linii de 10 kv, ceea ce înseamnă o 

densitate de 1,32m/ha. Toate aceste linii beneficiază de suprafeţe de protecţie care însumate 

ating 223,62 ha, adică, o pondere de 0,64 % din suprafaţa sitului. 

Conductele de gaz care traversează Situl Natura 2000 Muntele Şes sunt următoarele: 

conducta Aleşd – Pădurea Neagră – Voivozi, cu o ramificaţie spre Şinteu şi una spre Castelul 

Poiana Florilor - în prezent, Schitul Poiana Florilor, conducta Brusturi – Derna şi conducta 

Pasul Piatra Craiului – Releul Măgura Mare. Lungimea lor totală pe teritoriul sitului este de 

31,57 km, înregistrând o densitate de 0,9 m/ha. 

Spaţiile construite prezente în interiorul Sitului Natura 2000 Muntele Şes sunt variate. Pe 

teritoriul sitului se află 152 de gospodării ale populaţiei, alcătuite din locuinţe şi diverse 

dependinţe, construite din materiale variate. Însumate, suprafeţele lor sunt de 148411,34 m2. 

Sunt întâlnite în Oraşul Aleşd şi comunele Suplacu de Barcău, Marca, Halmăşd, Plopiş, 

Valcău de Jos, Sâg, Bratca, Borod, Auşeu, Lugaşu de Jos şi Brusturi. 

Dintre celelalte entităţi, de mare importanţă sunt cinci bunuri prezente pe lista Patrimoniului 

Cultural Naţional al României. Este vorba despre ruinele cetăţilor Piatra Şoimilor - 582,3 m2 şi 

Valcău - 898,3 m2, din piatră, cetatea dacică de la Marca, acoperită de pădure - 1936,05 m2, 

Castelul Poiana Florilor - 2527 m2, în care în prezent funcţionează Schitul Poiana Florilor - 

construcţie din zid şi biserica de lemn a Schitului Poiana Florilor - 183,49 m2. 

Unităţile economice prezente în interiorul sitului sunt Păstrăvăria Tusa, a Direcţiei Silvice 

Sălaj, cu o suprafaţă de 413,03 m2, gaterul - cu o suprafaţă de 3465,65 m2, unitatea de 

alimentaţie - popasul, cu o suprafaţă de 295,99 m2 din amonte de localitatea Peştiş şi moara 

de apă de pe teritoriul comunei Halmăşd, de pe Valea Morilor, cu o suprafaţă de 216,34 m2. 

Pe teritoriul sitului se mai află două cantoane silvice - de zidărie, pe teritoriul Oraşului Aleşd 

şi Comunei Auşeu, cu o suprafaţă totală de 3351,42 m2 şi patru magazii - din lemn, câte una 

la Marca şi Halmăşd şi două la Plopiş, cu o suprafaţă totală de 938,23 m2. 

Activităţile pastorale au condus la apariţia unor construcţii specifice. Se întâlnesc pe teritoriul 

sitului şapte stâne din lemn, cu o suprafaţă totală de 817,74 m2, şase colibe pastorale din 

lemn, însumând 751,3 m2 şi treizeci şi trei de saivane din lemn, cu o suprafaţă totală de 

8894,34 m2. 

Însumate, spaţiile construite din Situl Natura 2000 Muntele Şes acoperă o suprafaţă de 17,37 

ha, reprezentând 0,05% din suprafaţa totală a sitului - 34880,85 ha. Din totalul suprafeţei 

ocupate de spaţiile construite, gospodăriile deţin 86,45%, saivanele, 5,12%, gaterul, 2%, 

ruinele celor trei cetăţi, 1,97%, cantoanele silvice, 1,93%, Schitul - Castelul - Poiana Florilor, 

1,45%, magaziile, 0,54%, stânele, 0,47%, colibele, 0,43%, păstrăvăria, 0,24%, unitatea de 
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alimentaţie - popasul, 0,17%, moara, 0,12%, iar biserica de lemn a Schitului Poiana Florilor, 

0,11%. Cele mai mari ponderi din suprafaţa lor totală se află în comunele Borod, 27,95%, 

Sâg, 21,92%, Auşeu, 12,45% şi Lugaşu de Jos, 11,30%; urmează unităţile administrativ-

teritoriale Plopiş, 6,96%, Aleşd, 6,13%, Brusturi, 2,93%, Şinteu, 2,5%, Bratca, 1,97%, 

Valcău de Jos, 1,95%, Marca, 1,58%, Halmăşd, 1,43%, Suplacu de Barcău, 0,52% şi 

Negreni, 0,4%. 

Tabelul nr. 98 

Suprafeţele construite din Situl Natura 2000 Muntele Şes 

Categorie Suprafaţa m2  Pondere din total %  

Gospodării 148411,34 86,45 

Ruine de cetate 3416,65 1,97 

Castel - Schit 2527,00 1,45 

Biserică de lemn 183,49 0,11 

Păstrăvărie 413,03 0,24 

Gater 3465,65 2 

Moară 216,34 0,12 

Unitate de alimentaţie 295,99 0,17 

Cantoane silvice 3351,42 1,93 

Magazii 938,23 0,54 

Stâne 817,74 0,47 

Colibe 751,30 0,43 

Saivane 8894,34 5,12 

Total 173682,51 100,00 

 

2.4.6. Patrimoniu cultural 

 

• Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cu ltural na ţional 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 73. 

 

• Descrierea bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural 

Patrimoniul Cultural Naţional al României cuprinde totalitatea valorilor culturale constând în 

vestigii ale istoriei şi civilizaţiilor f ăurite de-a lungul mileniilor pe teritoriul României, în 

creaţii literar-artistice, ştiinţifice şi tehnice cu valoare consacrată de-a lungul timpului şi în 
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valorile aparţinând tezaurului cultural universal existente pe teritoriul României. Ele sunt 

inventariate în Lista Monumentelor Istorice, publicată de Institutul Naţional al Patrimoniului. 

Deşi în interiorul Sitului Natura 2000 Muntele Şes sunt întâlnite numai patru bunuri de 

patrimoniu - în zonele Poiana Florilor şi Piatra Şoimilor, din Oraşul Aleşd, şi în zona Ruinele 

Cetăţii din comuna Valcău de Jos, ele sunt numeroase în cele 16 unităţi administrativ-

teritoriale de rang inferior peste care se extinde situl, urmare, pe de o parte a vechimii mari a 

locuirii, iar pe de alta, a varietăţii socio-culturale a populaţiei care locuieşte aici. 

Comuna Marca  

Adăposteşte, în satul Marca, trei elemente cuprinse între bunurile din Patrimoniul Cultural 

Naţional al României, situate în interiorul Sitului Natura 2000 Muntele Şes: Situl arheologic 

de la Marca - o fortificaţie dacică - şi două aşezări fortificate - cetăţi - una din a doua 

perioadă a Epocii fierului - La Téne - şi alta din perioada medievală timpurie - sec. X – XI. În 

satul Şumal - între Şumal şi Leşmir - sunt protejate alte două situri arheologice, o aşezare 

umană din Neolitic, în zona „Vârful Lui Kun” şi o aşezare umană ce s-a dezvoltat în perioada 

Culturii Tisa, faza a II-a - Neolitic, în zona „Vârful lui Sommaly”, la limita judeţelor Sălaj şi 

Bihor. În satul Porţ este protejată Biserica greco-catolică de lemn „Înălţarea Domnului”, 

construită în anul 1792. Elementele din satul-reşedinţă de comună sunt incluse în categoria 

monumentelor de interes naţional, iar celelalte, în categoria elementelor de interes local. 

Exceptând situl arheologic din Marca, celelalte sunt încadrate în categoria monumentelor de 

arhitectură. 

Comuna Valcău de Jos  

Are pe teritoriul ei trei elemente de interes local, incluse între bunurile din Patrimoniul 

Cultural Naţional al României. În apropierea satului Sub Cetate, în interiorul Sitului Natura 

2000 Muntele Şes, se află ansamblul arhitectural de interes local Ruinele cetăţii Valcăului, o 

fortificaţie medievală din secolele XIII – XVII. În satul-reşedinţă de comună, Valcău de Jos, 

se află monumentul de arhitectură de interes local Biserica Reformată, construită în anul 

1896, în stil baroc. În satul Preoteasa se află o aşezare umană specifică Culturii Tisa - 

Neolitic, în locul denumit „La Pietre”, un sit arheologic încadrat în categoria monumentelor 

de arheologie de interes local. 

Comuna Sâg  

Adăposteşte două biserici ortodoxe din lemn cuprinse în Patrimoniul Cultural Naţional al 

României, una de interes naţional, iar alta, de interes local. Biserica ortodoxă de lemn „Sfinţii 

Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Tusa, construită în secolul al XVIII-lea - cca 1720 – 

1730, restaurată în anii 1965 – 1968 şi 2006 - este monument de arhitectură încadrat în 
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categoria celor de interes naţional. Biserica ortodoxă de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 

Gavriil” din satul Sârbi, ridicată în anul 1707, cu pictură murală interioară în culori vii din 

anul 1824, este monument de arhitectură din categoria celor de interes local. 

Comuna Negreni  

Include două elemente cuprinse în Patrimoniul Cultural Naţional al României, unul de interes 

naţional şi unul de interes local. În satul-reşedinţă de comună, Negreni, în locul numit 

„Cetatea Turcilor” se află o fortificaţie militară romană, din Epoca romană, sit arheologic 

inclus în categoria monumentelor de arheologie de importanţă naţională. Satul Bucea 

adăposteşte Biserica ortodoxă de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, construită la 1791, din 

lemn de stejar, cu o pictură murală interioară ce datează din 1880, monument de arhitectură 

de interes local. 

Comuna Bratca  

Adăposteşte două biserici ortodoxe de lemn incluse în Patrimoniul Cultural Naţional al 

României. Ambele au hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, fiind monumente de 

arhitectură de interes local. Una este situată în satul Beznea - fost Delureni - şi datează din 

anul 1723 - modificată în 1864, prin adăugarea unor spaţii noi, ceea ce o face cea mai mare 

biserică de lemn din judeţul Bihor - iar cealaltă, în satul Valea Crişului, a fost construită în 

1783. 

Comuna Auşeu  

Este deţinătoarea a nu mai puţin de 5 bunuri incluse pe lista celor ce fac parte din 

Patrimoniului Cultural Naţional al României. Cel mai vechi este aşezarea fortificată - cetatea 

- de vârstă medievală timpurie - sec. IX – XIII - din satul Luncşoara - locul numit „Cetăţuia” 

- încadrat în categoria siturilor arheologice de interes local. Urmează, în ordinea vechimii, 

două biserici de lemn din secolul al XVIII-lea. Biserica ortodoxă de lemn „Sfinţii Apostoli 

Petru şi Pavel” din satul Gheghie este monument de arhitectură de interes naţional, mutată 

aici în anul 1714 din satul Luncşoara. Biserica ortodoxă de lemn „Sfântul Gheorghe” din 

satul Luncşoara, ridicată în anul 1760 de meşterul Lup Ioan, este monument de arhitectură de 

interes local. Castelul de vânătoare Zichy - monument de arhitectură de interes local - din 

satul Gheghie a fost construit în anul 1860; în momentul transformării sale în castel de 

vânătoare, în 1907, a fost extins şi i s-a refăcut faţada. Casa Parohiei Ortodoxe Române din 

satul Groşi, construită în anul 1927, este monument arhitectonic de interes local. 

Oraşul Aleşd  

Cuprinde cele mai multe elemente incluse în Patrimoniul Cultural Naţional al României 

dintre toate unităţile administrativ-teritoriale peste care se extinde Situl Natura 2000 Muntele 
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Şes. În locul numit „Pusta Bisericii” se află Situl arheologic de la Aleşd - Pusta Bisericii - şi 

două monumente arheologice, o aşezare medievală din secolele XI – XIV şi Ruinele unei 

biserici romanice din secolele XIII – XIV. Toate trei sunt elemente de interes local. 

În locul numit Poiana Florilor, în interiorul Sitului Natura2000 Muntele şes, se află Castelul 

Poiana Florilor - castelul de vânătoare al contelui Zichy Jenö, construit între 1890 şi 1894 - 

azi parte a Schitului „Sfântul Ilie”, în proprietatea Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea. Este 

cuprins în lista bunurilor din Patrimoniul Cultural Naţional al României sub numele Castel de 

vânătoare, azi Schitul „Sfântul Ilie”, ca monument de arhitectură de importanţă locală. În 

acelaşi loc, se află şi Biserica ortodoxă de lemn „Adormirea Maicii Domnului” a Schitului 

„Sfântul Ilie”, datând din 1770 şi adusă din judeţul Alba, monument de arhitectură de interes 

local. 

Castelul Bathianyi, azi Spitalul Aleşd, construit în anul 1830, este monument de arhitectură 

de importanţă locală. 

În localitatea componentă Peştiş sunt prezente Ruinele cetăţii Şinteu „Piatra Şoimului” - de 

secol XIII - situate în locul numit Piatra Şoimului, în interiorul Sitului Natura 2000 Muntele 

Şes, încadrate în categoria siturilor arheologice de interes local şi Biserica ortodoxă de lemn 

„Bunavestire”, ce datează din anul 1797, monument de arhitectură de importanţă naţională. 

În localitatea componentă Tinăud se află Biserica ortodoxă „Sfântul Dumitru”, ridicată în 

1659 de Constantin Basarab Cârnul, cea mai veche biserică ortodoxă de zid din bazinul 

Crişului Repede, încadrată în categoria monumentelor de arhitectură de interes local. 

Comuna Lugaşu de Jos  

Are trei elemente cuprinse în lista bunurilor din Patrimoniului Cultural Naţional al României, 

toate fiind clasificate ca monumente de arhitectură de interes local. Este vorba despre 

Biserica ortodoxă „Naşterea Maicii Domnului” din Lugaşu de Jos, ridicată, din zid, în secolul 

al XVII-lea - cca 1663 - Biserica ortodoxă din lemn „Buna Vestire” din satul Lugaşu de Sus - 

ridicată în anul 1720 - şi Conacul contelui Dominic Zichy din Lugaşu de Jos - azi, pensiune 

turistică - ridicat în anul 1840. 

Comuna Brusturi  

Figurează pe lista bunurilor din Patrimoniului Cultural Naţional al României cu Biserica 

ortodoxă de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Ţigăneştii de Criş, ridicată 

aproximativ în anul 1600 şi modificată în secolul al XIX-lea când, se presupune, a şi fost 

mutată pe actualul amplasament de pe partea opusă a văii. 

Comuna Derna  

Este prezentă pe lista bunurilor din Patrimoniul Cultural Naţional al României cu Aşezarea 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

272 

 

fortificată din locul numit „Cetate” sau „Dealul cu Bani” din satul Sacalasău Nou, mai exact, 

o cetate din perioada clasică a dacilor - din secolele I î.Hr – II d.Hr. Este încadrată în 

categoria siturilor arheologice de însemnătate locală. 

Comuna Popeşti  

Adăposteşte, în satul Voivozi, două elemente prezente pe lista bunurilor din Patrimoniului 

Cultural Naţional al României, în categoria celor de interes naţional. Este vorba de Ruinele 

ansamblului monastic de la Voivozi, de secol XII – XV, situate în locul numit „Bisericuţa”, 

încadrate în categoria siturilor arheologice de interes naţional - în acest loc, la 1350 este 

pomenită o mănăstire ce aparţinea de mănăstirea maramureşeană Perii Vadului - şi de 

Biserica ortodoxă de lemn „Sfântul Nicolae” a Mănăstirii cu hramul „Naşterea Maicii 

Domnului”. Această biserică datează din anul 1700, fiind adusă pe actualul loc în anul 1995, 

din satul Sacalasău, comuna Derna; este inclusă în categoria monumentelor de arhitectură de 

interes naţional. 

Comuna Suplacu de Barcău  

Este prezentă pe lista bunurilor din Patrimoniul Cultural Naţional al României cu  Aşezarea 

umană specifică culturii Starcevo-Criş - Neolitic - situată în satul-reşedinţă de comună, în 

zona „Lapiş”, inclusă în categoria siturilor arheologice de interes naţional. 

 

2.4.7. Peisajul  

 

Descrierea tipurilor de peisaje 

În demersul de stabilire a tipurilor de peisaj din cadrul sitului Muntelui Şes s-a ţinut cont de 

poziţia teritorială, de caracteristicile reliefului - altitudine, declivitate, expoziţie şi dinamică a 

proceselor geomorfologice, de vegetaţie şi activitatea antropică.  

Analizarea componentelor menţionate a permis identificarea în cadrul sitului Natura 2000 

Muntele Şes a următoarelor unităţi şi subunităţi de peisaj: 

a. Peisaje definite de relief 

Peisajul de interfluviu – mijlocit de prezenţa interfluviului principal, orientat de la sud-est – 

spre nord-vest: Vârful Măgura Mare - 917 m, Vârful Merişorului - 882 m - în extremitatea 

estică, Dealul Osoiului - 776 m, Dealul Pletiţa - 729 m, Dealul Creţului - 755 m, Dealul 

Calului - 713 m, Vârful Hancului - 712 m, Vârful Văratic - 755 m, Vârful Arsura - 706 m, în 

partea estică şi centrală, Dealul Otoanilor - 628 m, Dealul Râtu Turcului - 676 m, în partea 

vestică, precum şi de prezenţa interfluviilor secundare ce se desprind din cadrul acestuia, spre 

nord şi spre sud. Acest tip de peisaj ocupă 23,7% - 8.268 ha - din suprafaţa totală a sitului.  
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Peisajul de versant – specific suprafeţelor de racord situate între interfluvii şi luncile sau 

albiile râurilor. Ca urmare a diferenţierilor din profilul versanţilor impuse de constituţia 

litologică, se disting în cadrul sitului: peisaje de versant cu profil convex specifice versanţilor 

dezvoltaţă îndeosebi pe şisturi: versantul stâng al Văii Răchiţii, versantul stâng al Pârâului 

Mişca, versantul drept al Văii Gepiş etc; peisaje de versant cu profil liniar specifice 

versanţilor dezvoltaţi în fâşia de dominare a cristalinului, în porţiuni cu suprafeţe structurale 

sau nivele de eroziune. Secţiuni de acest gen se dezvoltă în porţiunile superioare, dar şi în 

cele inferioare ale versanţilor văilor Borodului, Creţului, Măgurici, Omului, Valea Mare, 

Boului; peisaje de versant cu profil în trepte specifice versanţilor formaţi în areale cu 

alternanţă de roci cu rezistenţă diferită la eroziune - alternanţă de conglomerate şi gresii cu 

şisturi argiloase - unde rocile mai dure se impun ca trepte: versanţii văilor Corniţel, Chicerii, 

Lungului; peisaje de versant cu profil concav sunt caracteristice arealelor în care la baza 

versanţilor predomină acumularea materialelor coluviale; astfel de secţiuni sunt specifice 

versanţilor din cursul superior al Barcăului, din cursul superior al Bistrei, versanţilor Pârâului 

Luncşoru. Peisajul de versant ocupă o suprafaţă mare, respectiv de 25.442 ha, reprezentând 

72,9 % din suprafaţa totală a sitului Muntele Şes. 

Peisajul de culoar de vale - este  mijlocit de prezenţa luncilor şi albiilor fluviale. Ocupă 

suprafeţe reduse, respectiv 1.170 ha, reprezentând 3,4% din suprafaţa totală a sitului Muntele 

Şes. Este specific culoarelor de vale ale tuturor râurilor din cadrul sitului - atât principale, cât 

şi secundare: Corniţel, Chicerii, Borodului, Răchiţii, Mi şca, Cetea, Răchiteasca, Gepiş, Morii, 

Peştiş, Şinteului, Valea Mare, Loranta, Bistra, Vrăjitorului, Barcău, Cerasei, Luncşoru, 

Iazului, Boului, Topliţa.  

b. Peisaje definite de hidrografie 

Peisaj lacustru - ocupă o suprafaţă redusă din cadrul sitului, fiind caracteristic acumulării 

lacustre de pe teritoriul comunei Plopiş. 

c. Peisaje definite de vegetaţie 

Peisajul de vegetaţie forestieră sempervirescentă este specific terenurilor din cadrul sitului 

ocupate cu păduri de conifere. Acest tip de peisaj ocupă o suprafaţă de 1276,67 ha, 

reprezentând 3,66% din suprafaţa totală a sitului. Peisajul de vegetaţie forestieră 

sempervirescentă are o extensiune spaţială mare pe teritoriul comunelor Halmăşd - 20,28%, 

Borod - 16,05%, Plopiş - 13,99%. Suprafeţe semnificative ocupate de acest tip de peisaj sunt 

specifice teritoriilor comunelor Şinteu - 8,07% Auşeu - 7,74%, Valcău de Jos - 7,30%, Aleşd 

- 6,65%, Popeşti - 5,14%. Pe suprafeţe restrânse se regăseşte pe teritoriul comunelor Sâg - 
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3,46%, Brusturi - 2,79%, Marca - 2,41%, Bratca - 2,37%, Suplacu de Barcău - 1,64%, 

Lugaşu de Jos - 1,1%, Negreni - 0,65% şi Derna - 0,36%. 

Peisajul de vegetaţie forestieră nemorală este specific terenurilor din cadrul sitului ocupate cu 

păduri de foioase. Acest tip de peisaj se desfăşoară pe o suprafaţă de 26364,06 ha, 

reprezentând 75,58% din suprafaţa totală a sitului. Peisajul de vegetaţie forestieră nemorală 

are o extensiune spaţială mare pe teritoriul comunelor Borod - 15,52%, Popeşti - 14,2%, 

Aleşd - 13,9% şi Auşeu - 10,24%. Ponderi semnificative se regăsesc pe teritoriul comunelor 

Plopiş - 8,83%, Şinteu - 7,34%, Valcău de Jos - 6,42%, Sâg - 5,2% şi Halmăşd - 4,57%. Pe 

suprafeţe restrânse se găseşte pe teritoriul comunelor Marca - 3,64%, Lugaşu de Jos - 3,49%, 

Brusturi - 2,92%, Derna - 1,42%, Suplacu de Barcău - 1,32%, Bratca - 0,58% şi Negreni - 

0,40%. 

Peisajul de vegetaţie forestieră mixtă este specific terenurilor din cadrul sitului ocupate cu 

păduri mixte. Acest tip de peisaj se desfăşoară pe o suprafaţă de 1228,68 ha, reprezentând 

3,52% din suprafaţa totală a sitului. Cea mai mare extensiune spaţială a acestui tip de peisaj 

se înregistrează pe teritoriul comunei Borod - 37,03% şi în oraşul Aleşd - 18,07%. Suprafeţe 

semnificative ocupate de acest tip de peisaj sunt specifice comunelor Popeşti - 7,18%, Auşeu 

- 7,14%, Halmăşd - 6,69%, Plopiş - 5,75% şi Bratca - 5,53%. Suprafeţe restrânse se regăsesc 

pe terioriul comunelor Marca - 2,33%, Suplacu de Barcău - 2,18%, Lugaşu de Jos - 2,03%, 

Valcău de Jos - 1,97%, Derna - 1,58%, Sâg - 1%, Brusturi - 0,86% şi Negreni - 0,65%. 

d. Peisaje definite de activitatea antropică  

-Peisaje antropizate sunt parţial transformate de om sau structuri spaţiale modificate de om 

cu elemente naturale. Din cadrul acestei unităţi de peisaj fac parte peisajele agricole.  

Peisajul agricol se suprapune terenurilor ocupate cu vegetaţie de tranziţie cu arbuşti - în 

general defrişate - terenurilor arabile neirigate, suprafeţelor aferente livezilor din interiorul 

limitelor sitului şi pepinierei de pe teritoriul oraşului Aleşd. Peisajul agricol ocupă o suprafaţă 

totală de 4.713,80 ha, reprezentând 13,51% din suprafaţa totală a sitului. 

-Peisaje antropice, respectiv structurile spaţial-vizuale total transformate de om, în care se 

regăsesc cu predilecţie factori de structurare artificiali, sunt reprezentate în cadrul sitului prin 

peisaje tehnogene şi peisaje construit. 

Peisajul tehnogen se suprapune zonelor de extracţie a minereurilor, în alcătuirea acestuia 

intrând carierele, haldele şi lacurile generate ca urmare a acestui tip de activitate umană - 

lacul din interiorul fostei cariere de lignit de pe teritoriul comunei Popeşti. Cea mai mare 

pondere ocupată de peisajul tehnogen se înregistrează pe teritoriul comunei Popeşti - 65,35%, 

unde sunt prezente o carieră de cărbune închisă şi două cariere de extracţie a pietrei pentru 
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construcţii. Peisajul tehnogen este prezent în ponderi semnificative pe teritoriul comunelor 

Borod unde se regăsesc cinci puncte de extracţie a pietrei pentru construcţii şi Marca unde se 

află două puncte de extracţie a rocilor pentru construcţii. Suprafeţe reduse ale peisajului 

tehnogen se înregistrează în zonele aferente punctelor de extracţie a rocilor pentru construcţii 

de pe terioriul comunelor Negreni, Bratca, Brusturi şi a oraşului Aleşd. Peisajul tehnogen este 

prezent pe o suprafaţa de 38,57 ha, reprezentând 0,11 % din suprafaţa totală a sitului. 

Peisajul construit acoperă 17,37 ha în interiorul limitelor sitului, respectiv 0,05% din 

suprafaţa totală. Este specific terenurilor din cadrul sitului aferente spaţiilor construite: 

gospodării, saivane, gatere, cantoane silvice - de pe teritoriul Oraşului Aleşd şi Comunei 

Auşeu, schitul Poiana Florilor, ruinele cetăţilor Piatra Şoimilor şi Valcău, magazii - de pe 

teritoriul comunelor Marca, Halmăşd şi Plopiş, stâne, colibe, păstrăvăria Tuşa, unităţi de 

alimentaţie publică - popasul din amonte de localitatea Peştiş, moara de pe Valea Morilor şi 

biserica de lemn a Schitului Poiana Florilor. Cele mai mari ponderi ale acestui tip de peisaj se 

regăsesc pe teritoriul comunelor Borod - 27,95% şi Sâg - 21,92%. 

 

2.4.8. Obiective turistice 

 

• Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hăr ţi, nr. 74. 

 

• Descrierea obiectivelor turistice 

În interiorul Sitului Natura 2000 Muntele Şes sunt întâlnite opt obiective turistice, patru 

dintre ele fiind pe lista de bunuri din Patrimoniul Cultural Naţional al României - în zonele 

Poiana Florilor şi Piatra Şoimilor, din Oraşul Aleşd, şi în zona Ruinele Cetăţii din comuna 

Valcău de Jos, unul, pe lista rezervaţiilor naturale de interes naţional - Locul fosilifer Valea 

Lionii Peştiş, alte două, defileuri ale Barcăului - la Marca şi la Sub Cetate, iar unul, 

păstrăvăria Direcţiei Silvice Sălaj de la Tusa - comuna Sâg. Ele sunt mult mai numeroase în 

cele 16 unităţi administrativ-teritoriale de rang inferior peste care se extinde situl, majoritatea 

de origine antropică, urmare, pe de o parte a vechimii mari a locuirii, iar pe de alta, a 

varietăţii socio-culturale a populaţiei care locuieşte aici. 

Comuna Marca  

Posedă ca principale obiective turistice bunurile clasate în Patrimoniul Cultural Naţional al 

României. Amintim Situl arheologic de la Marca - o fortificaţie dacică - şi două aşezări 
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fortificate - cetăţi - una din a doua perioadă a Epocii fierului - La Téne - şi alta din perioada 

medievală timpurie - sec. X – XI - situate pe Dealul Cetăţii de la nord de satul Marca. În satul 

Şumal - între Şumal şi Leşmir - sunt protejate alte două situri arheologice, o aşezare umană 

din Neolitic, în zona „Vârful Lui Kun” şi o aşezare umană ce s-a dezvoltat în perioada 

Culturii Tisa, faza a II-a - Neolitic - în zona „Vârful lui Sommaly”, la limita judeţelor Sălaj şi 

Bihor. În satul Porţ este protejată Biserica greco-catolică de lemn „Înălţarea Domnului”, 

construită în anul 1792. 

Celelalte obiective turistice antropice sunt reprezentate de Schitul „Naşterea Maicii 

Domnului” - ridicat în anul 2005 - un muzeu etnografic local situat în satul Marca şi 

monumentul eroilor din satul Porţ. 

Dintre obiectivele turistice naturale, amintim Defileul Barcăului de la Marca, o zonă sălbatică 

inclusă în sit şi izvorul mineral - oligomineral - artezian din satul Şumal, cu un debit de cca 2 

l/s şi o temperatură a apei de 26 – 27 °C. 

Infrastructura turistică de cazare este reprezentată de Pensiunea Guti, situată în satul Porţ, pe 

drumul naţional 19B, la limita spre judeţul Bihor - comuna Suplacu de Barcău. 

Comuna Halmăşd  

Beneficiază de o mare varietate de resurse turistice. Dintre cele naturale, remarcăm izvorul 

termal situat în satul Cerişa, zona „Nadă”, cascada de pe Valea Şipotului de lângă satul 

Halmăşd şi rezervaţia naturală de tip faunistic şi forestier Pădurea Lapiş de lângă satul 

Drighiu, corespunzătoare categoriei IV IUCN - arie de gestionare a habitatelor, speciilor, în 

cazul de faţă remarcându-se cerbii lopătari şi mistreţii, alături de speciile floristice din 

pădurea de foioase de joasă altitudine - iar dintre cele antropice, biserica ortodoxă cu hramul 

Sfântul Dumitru din satul Halmăşd, ridicată în anul 1802 pe locul uneia mai vechi, casele 

tradiţionale din satul Fufez şi moara de apă de pe Valea Morilor. De asemenea, dintre 

ocupaţiile tradiţionale, amintim distilarea fructelor şi fabricarea sticlei. 

Comuna Plopiş  

Se remarcă din punct de vedere al obiectivelor turistice naturale prin prezenţa Rezervaţiei 

naturale Mlaştina de la Iaz - de tip faunistic şi floristic - parţial extinsă şi în interiorul Sitului 

Natura 2000 Muntele Şes, încadrată în categoria a IV-a IUCN - rezervaţie naturală - 

adăpostind specii floristice specifice mlaştinilor cu turbă şi specii faunistice de coleoptere - 

gândaci - şi izvoarele termale din Iaz, utilizate în trecut ca băi comunale - azi, Băile Iaz. 

Dintre obiectivele antropice, de mare importanţă este Muzeul de artă populară „Ligia Bodea” 

din satul Iaz, care adăposteşte, într-o casă tradiţională ridicată la 1880, o colecţie de obiecte 

de uz gospodăresc, costume populare, lăzi de zestre, feţe de masă, perne si feţe de perne, 
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ţoale şi o colecţie de ceramica de Zalău din anii 1850 – 1870. Remarcăm şi Biserica ortodoxă 

cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil şi Adormirea Maicii Domnului din Plopiş, 

ridicată în anul 1881 şi o păstrăvărie situată la 2 km în amonte de centrul satului. 

Comuna Valcău de Jos  

Are ca principale obiective turistice bunurile prezente în Patrimoniul Cultural Naţional al 

României. În apropierea satului Sub Cetate, în interiorul Sitului Natura 2000 Muntele Şes, se 

află ansamblul arhitectural de interes local Ruinele cetăţii Valcăului, o fortificaţie medievală 

din secolele XIII – XVII. În satul-reşedinţă de comună, Valcău de Jos, se află monumentul de 

arhitectură de interes local Biserica Reformată, construită în anul 1896, în stil baroc. În satul 

Preoteasa se află o aşezare umană specifică Culturii Tisa - Neolitic - în locul denumit „La 

Pietre”, un sit arheologic încadrat în categoria monumentelor de arheologie de interes local. 

Alte obiective turistice antropice sunt numeroasele case tradiţionale prezente în satele 

Preoteasa şi Sub Cetate. 

Obiectivele turistice naturale sunt reprezentate de Defileul Barcăului dintre Preoteasa şi Sub 

Cetate, situat în interiorul Sitului natura 2000 Muntele Şes,  

Comuna Sâg  

Adăposteşte, ca principale obiective turistice, cele două două biserici ortodoxe din lemn 

cuprinse în Patrimoniul Cultural Naţional al României, una de interes naţional, iar alta, de 

interes local. Biserica ortodoxă de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Tusa, 

construită în secolul al XVIII-lea - cca 1720 – 1730, restaurată în anii 1965 – 1968 şi 2006 - 

este monument de arhitectură încadrat în categoria celor de interes naţional. Biserica 

ortodoxă de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Sârbi, ridicată în anul 1707, 

cu pictură murală interioară în culori vii din anul 1824, este monument de arhitectură din 

categoria celor de interes local. 

Alte obiective turistice antropice sunt Biserica ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 

Gavriil” din Sâg, biserică din zid, construită în anul 1896 şi Păstrăvăria Tusa, ce aparţine 

Direcţiei Silvice Sălaj, situată în interiorul sitului Natura 2000 Muntele Şes. 

Elementele naturale de importanţă turistică sunt reprezentate de Rezervaţia peisagistică Tusa 

– Barcău, corespunzătoare categoriei a IV_a IUCN, ce include făgete, pajişti şi două izbucuri 

- Izbucul Mic şi Izbucul mare - şi de Izvoarele Barcăului, o zonă carstică cu numeroase 

izvoare carstice, cascade şi avene. 

Lângă Tusa funcţionează o tabără de elevi. 

Comuna Negreni  

Deţine ca principale obiective turistice cele două elemente cuprinse în Patrimoniul Cultural 
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Naţional al României, unul de interes naţional şi unul de interes local. În satul-reşedinţă de 

comună, Negreni, în locul numit „Cetatea Turcilor” se află o fortificaţie militară romană, din 

Epoca romană, sit arheologic inclus în categoria monumentelor de arheologie de importanţă 

naţională. Satul Bucea adăposteşte Biserica ortodoxă de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, 

construită la 1791, din lemn de stejar, cu o pictură murală interioară ce datează din 1880, 

monument de arhitectură de interes local. 

Alături de ele, obiective turistice antropice sunt Biserica ortodoxă „Sfântul Ilie” din Negreni, 

construită în anul 1856 - de zid - şi Mănăstirea „Sfântul Iacob Hozevitul” Piatra Craiului 

situată la nord-est de pasul Piatra Craiului - satul Bucea. 

Dintre structurile de cazare, remarcăm prezenţa unui hotel, Hotel Nelaura din Negreni, şi a 

unei pensiuni turistice, Pensiunea Mirabilandia din Bucea. 

Comuna Bratca  

Este singura dintre unităţile administrativ-teritoriale peste care se extinde Situl Natura 2000 

Muntele Şes care cuprinde un complex turistic. Este situat pe drumul european 60 - drumul 

naţional 1 - în pasul Piatra Craiului şi cuprinde popasul Căbeşteana, mai multe hoteluri şi 

restaurante şi magazine de suveniruri. Ca unităţi de cazare, în afară de acestea, pe Valea 

Brătcuţei se află o tabără şcolară, cu peste 100 de locuri. 

Din punct de vedere al obiectivelor turistice, comuna Bratca adăposteşte două biserici 

ortodoxe de lemn incluse în Patrimoniul Cultural Naţional al României. Ambele au hramul 

„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, fiind monumente de arhitectură de interes local. Una 

este situată în satul Beznea - fost Delureni - şi datează din anul 1723 - modificată în 1864, 

prin adăugarea unor spaţii noi, ceea ce o face cea mai mare biserică de lemn din judeţul Bihor 

- iar cealaltă, în satul Valea Crişului, a fost construită în 1783. 

Tot în categoria obiectivelor turistice antropice intră şi Biserica ortodoxă „Înălţarea Sfintei 

Cruci” din Bratca - ridicată, din zid, în anul 1898, Biserica ortodoxă „Sfinţii Arhangheli 

Mihail şi Gavriil”, din satul Ponoară, ridicată la 1900 şi monumentele eroilor din satele 

Bratca, Beznea şi Damiş. 

Obiectivele turistice naturale sunt reprezentate de Cascada Boiului - situată pe valea 

omonimă, la cca 3 km în amonte de Bratca - şi de Defileul Crişului Repede dintre Bucea şi 

Bratca - zona Stâna de Vale. La sud de satul Valea Crişului se află Rezervaţia naturală 

Calcarele cu hippuriţi din Valea Crişului, de interes geologic, corespunzând categoriei a IV-a 

IUCN, cu o suprafaţă de 0,4ha, ce adăposteşte un recif de rudişti - grup fosil de moluşte 

lamelibranhiate - constituit într-o colonie de milioane de indivizi, ce formează un perete 

compact de peste 15 m grosime. 
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Comuna Borod  

Cuprinde în special obiective turistice din categoria celor antropice. Este vorba despre 

Biserica ortodoxă „Sfântul Dimitrie” din Borozel, ridicată din zid în anii 1871 – 1875 şi 

Biserica ortodoxă „Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir”, din Borod, construită tot din zid, în 

anul 1903. 

Comuna Auşeu  

Este deţinătoarea unui patrimoniu turistic antropic important, pe teritoriul ei aflându-se 5 

bunuri incluse pe lista celor ce fac parte din Patrimoniului Cultural Naţional al României. Cel 

mai vechi este aşezarea fortificată - cetatea - de vârstă medievală timpurie - sec. IX – XIII - 

din satul Luncşoara - locul numit „Cetăţuia” - încadrat în categoria siturilor arheologice de 

interes local. Urmează, în ordinea vechimii, două biserici de lemn din secolul al XVIII-lea. 

Biserica ortodoxă de lemn „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din satul Gheghie este monument 

de arhitectură de interes naţional, mutată aici în anul 1714 din satul Luncşoara. Biserica 

ortodoxă de lemn „Sfântul Gheorghe” din satul Luncşoara, ridicată în anul 1760 de meşterul 

Lup Ioan, este monument de arhitectură de interes local. Castelul de vânătoare Zichy - 

monument de arhitectură de interes local - din satul Gheghie a fost construit în anul 1860; în 

momentul transformării sale în castel de vânătoare, în 1907, a fost extins şi i s-a refăcut 

faţada. Casa Parohiei Ortodoxe Române din satul Groşi, construită în anul 1927, este 

monument arhitectonic de interes local. 

Obiective turistice antropice sunt şi bisericile ortodoxe de zid, cu hramurile Sfinţii 

Arhangheli Mihail şi Gavriil din satele Auşeu - ridicată în anul 1888 - şi Groşi - ridicată în 

anul 1911. 

La ieşirea din Auşeu spre Oradea, pe drumul european 60 - naţional 1 - se află Pensiunea 

Axon. 

Oraşul Aleşd  

Cuprinde importante obiective turistice antropice, unele dintre ele incluse în Patrimoniul 

Cultural Naţional al României. În locul numit „Pusta Bisericii” se află Situl arheologic de la 

Aleşd - Pusta Bisericii - şi două monumente arheologice, o aşezare medievală din secolele XI 

– XIV şi Ruinele unei biserici romanice din secolele XIII – XIV. Toate trei sunt elemente de 

interes local. 

În locul numit Poiana Florilor, în interiorul Sitului Natura2000 Muntele şes, se află Castelul 

Poiana Florilor - castelul de vânătoare al contelui Zichy Jenö, construit între 1890 şi 1894 - 

azi parte a Schitului „Sfântul Ilie”, în proprietatea Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea. Este 

cuprins în lista bunurilor din Patrimoniul Cultural Naţional al României sub numele Castel de 
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vânătoare, azi Schitul „Sfântul Ilie”, ca monument de arhitectură de importanţă locală. În 

acelaşi loc, se află şi Biserica ortodoxă de lemn „Adormirea Maicii Domnului” a Schitului 

„Sfântul Ilie”, datând din 1770 şi adusă din judeţul Alba, monument de arhitectură de interes 

local. 

Castelul Bathianyi, azi Spitalul Aleşd, construit în anul 1830, este monument de arhitectură 

de importanţă locală. 

În localitatea componentă Peştiş sunt prezente Ruinele cetăţii Şinteu „Piatra Şoimului” - de 

secol XIII - situate în locul numit Piatra Şoimului, în interiorul Sitului Natura 2000 Muntele 

Şes, încadrate în categoria siturilor arheologice de interes local şi Biserica ortodoxă de lemn 

„Bunavestire”, ce datează din anul 1797, monument de arhitectură de importanţă naţională. 

În localitatea componentă Tinăud se află Biserica ortodoxă „Sfântul Dumitru”, ridicată în 

1659 de Constantin Basarab Cârnul, cu influenţă muntenească, cea mai veche biserică 

ortodoxă de zid din bazinul Crişului Repede, încadrată în categoria monumentelor de 

arhitectură de interes local. 

Alte obiective turistice antropice sunt Biserica reformată din Aleşd, construită în anul 1906, 

Biserica romano-catolică „Neprihănita Zămislire” din Aleşd, în stil neoromanic, ridicată în 

anul 1914 şi  Monumentul comemorativ al Răscoalei din 1904, situat în centrul oraşului 

Aleşd.  

Obiectivele turistice naturale sunt reprezentate în primul rând de Locul fosilifer Valea Lionii, 

Peştiş, situat în interiorul Sitului Natura 2000 Muntele Şes, rezervaţie naturală de tip 

paleontologic, de interes naţional, încadrată în categoria a IV-a IUCN, ce reprezintă un 

depozit de resturi fosilifere în marnă calcaroasă, resturi fosile de crinoide - echinoderme 

primitive cu corp în formă de caliciu cu braţe, lamelibranhiate - moluşte cu branhii în formă 

de lamele, precum şi un depozit cu resturi fosile de reptile, ce au aparţinut triasicului mediu. 

Se adaugă izvorul de ape minerale din Pădurea Neagră şi izvorul termal din Aleşd, unde a 

fost amenajat un ştrand termal. 

Infrastructura turistică de cazare este reprezentată de un hotel - Olimp Tom, un motel - Motel 

Manhattan şi o pensiune momentan închisă. În localitatea Pădurea Neagră se află o pensiune 

cu restaurant - Pensiunea Viviana, de asemenea, în prezent închisă. 

Comuna Lugaşu de Jos  

Are ca principale trei obiective turistice elementele cuprinse în lista bunurilor din 

Patrimoniului Cultural Naţional al României, toate fiind clasificate ca monumente de 

arhitectură de interes local. Este vorba despre Biserica ortodoxă „Naşterea Maicii Domnului” 

din Lugaşu de Jos, ridicată, din zid, în secolul al XVII-lea - cca 1663, Biserica ortodoxă din 
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lemn „Buna Vestire” din satul Lugaşu de Sus - ridicată în anul 1720 şi Conacul contelui 

Dominic Zichy din Lugaşu de Jos - azi, pensiunea turistică President, ridicat în anul 1840. 

La acestea, ca obiective turistice antropice se mai adaugă Biserica reformată din Urvind, 

construită în 1918, iar ca obiective turistice naturale, Rezervaţia naturală Gruiul Pietrii, de tip 

paleontologic, corespunzătoare categoriei a IV-a IUCN, ce protejează depozite fosilifere ale 

faunei de vertebrate marine, din prima perioadă a erei mezozoice, cu un conţinut de peşti, 

reptile şi o mare gamă de nevertebrate. 

Infrastructura turistică de cazare este reprezentată de Pensiunea President ce funcţionează în 

Conacul Zichy. 

Comuna Brusturi  

Figurează pe lista bunurilor din Patrimoniului Cultural Naţional al României cu Biserica 

ortodoxă de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Ţigăneştii de Criş, ridicată 

aproximativ în anul 1600 şi modificată în secolul al XIX-lea când, se presupune, a şi fost 

mutată pe actualul amplasament de pe partea opusă a văii. 

Pe lângă aceasta, un obiectiv turistic antropic important este şi Biserica ortodoxă „Sfântul 

Gheorghe” din satul Cuieşd, construită, din zid, aproximativ în anul 1899. 

Comuna Derna  

Are ca obiectiv turistic principal Aşezarea fortificată din locul numit „Cetate” sau „Dealul cu 

Bani” din satul Sacalasău Nou - inclusă în lista Patrimoniului Cultural Naţional al României - 

mai exact, o cetate din perioada clasică a dacilor - din secolele I î.Hr – II d.Hr. Este încadrată 

în categoria siturilor arheologice de însemnătate locală. 

Alte obiective turistice importante sunt Biserica ortodoxă „Sfântul Nicolae” din Dernişoara, 

ridicată, din zid, în anul 1786 şi modificată în 1959, Biserica ortodoxă Sfinţii Arhangheli 

Mihail şi Gavriil din Tria, construită, tot din zid, în anul 1894 şi Biserica ortodoxă „Sfântul 

Nicolae” din Derna, ridicată în anul 1902 - biserică din zid. 

Comuna Popeşti  

Adăposteşte, în satul Voivozi, două obiective turistice antropice de mare importanţă, prezente 

pe lista bunurilor din Patrimoniului Cultural Naţional al României, în categoria celor de 

interes naţional. Este vorba de Ruinele ansamblului monastic de la Voivozi, de secol XII – 

XV, situate în locul numit „Bisericuţa”, încadrate în categoria siturilor arheologice de interes 

naţional - în acest loc, la 1350 este pomenită o mănăstire ce aparţinea de mănăstirea 

maramureşeană Perii Vadului, şi de Biserica ortodoxă de lemn „Sfântul Nicolae” a Mănăstirii 

cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” - Mănăstirea Voivozi. Această biserică datează din 

anul 1700, fiind adusă pe actualul loc în anul 1995, din satul Sacalasău, comuna Derna; este 
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inclusă în categoria monumentelor de arhitectură de interes naţional. 

Alte obiective turistice antropice importante sunt Biserica ortodoxă „Sfinţii Arhangheli 

Mihail şi Gavriil” din Popeşti, ridicată aproximativ în anul 1866 şi Biserica romano-catolică 

„Înălţarea Sfintei Cruci” din Budoi, ridicată între anii 1826 şi 1831. 

Lângă Mănăstirea Voivozi au fost amenajate o păstrăvărie şi un lac pentru pescuit. 

Infrastructura turistică de cazare este reprezentată de Satul de vacanţă Pădurea Neagră, 

construit lângă vechea Tabără de elevi Pădurea Neagră - în prezent, centru pentru copii cu 

afecţiuni medicale sau abandonaţi de părinţi. Satul de vacanţă include 25 de case de vacanţă 

private, 3 vile care se pot închiria, cu un total de 74  de locuri de cazare şi un lac. 

Comuna Suplacu de Barcău  

Este prezentă pe lista bunurilor din Patrimoniul Cultural Naţional al României cu Aşezarea 

umană specifică culturii Starcevo-Criş - Neolitic, situată în satul-reşedinţă de comună, în 

zona „Lapiş”, inclusă în categoria siturilor arheologice de interes naţional. 

Alte obiective turistice importante sunt Biserica romano-catolică „Sfânta Ana”, din Suplacu 

de Barcău, construită în anul 1837, Biserica reformată, ridicată în secolul al XIX-lea în 

aceeaşi localitate şi Biserica ortodoxă „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, construită în satul 

Borumlaca, anul 1928. Pe lângă acesta, un obiectiv turistic important este şi Lacul de 

acumulare Suplacu de Barcău - de tip polder. 

Infrastructura turistică de cazare este reprezentată de Motelul Barcăul din Suplacu de Barcău. 

Comuna Şinteu  

Locuită majoritar de populaţie de naţionalitate slovacă - 96,4% din numărul total de locuitori 

- adăposteşte în special resurse turistice de ordin antropic, la care se adaugă peisajele 

deosebite din această zonă. Cel mai important obiectiv turistic din comună este Biserica 

romano-catolică „Sfinţii Chiril şi Metodiu” din satul Şinteu, construită în anii 1838 – 1840, la 

scurt timp după întemeierea localităţii de coloniştii slovaci. În curtea sa se află, ei înşişi o 

atracţie turistică, teii seculari. Se adaugă ferma de bizoni, cerbi, mufloni şi mistreţi, situată la 

mică distanţă de biserică, spre vest. Obiectivele turistice naturale sunt reprezentate de 

izvoarele Bistrei, de sub vârful Văratec. 

 

2.5. Activităţi cu potenţial impact - presiuni şi ameninţări 

 

Identificarea activităţilor cu potenţial impact - presiune sau ameninţare - asupra sitului este o 

etapă importantă în cadrul procesului de elaborare a unui plan de management pentru o arie 

naturală protejată. În acest sens se urmăreşte eliminarea efectelor negative ale acestor 
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activităţi cu potenţial impact, în vederea micşorării, eliminării sau compensării acestor efecte 

şi/sau interzicerii oricărei activităţi viitoare susceptibile de a afecta semnificativ situl. 

Ca răspuns la un impact măsurile specifice/măsurile de management vor fi adaptate funcţie 

de intensitatea efectului activităţilor cu potenţial impact asupra sitului, în sensul în care 

pentru o aceeaşi activitate, măsurile specifice/măsurile de management pot să difere în 

funcţie de intensitatea impactului - ridicată sau scazută. 

Metodologia de evaluare a activităţilor cu potenţial impact a fost dezvoltată iniţial pentru 

raportarea formularelor Natura 2000 către Comisia Europeană şi aprobată prin Decizia 

Comisiei 97/266/EC modificată ulterior prin Decizia Comisiei 2011/484/EU privind 

formularul standard pentru siturile Natura 2000. În baza acestei metodologii, evaluarea 

activităţilor cu potenţial impact se face la nivel de sit Natura 2000. Această metodologie a 

fost adaptată pentru a fi aplicată şi la nivelul fiecărei specii şi tip de habitat dintr-o arie 

naturală protejată. Totodată metodologia de evaluare a activităţilor cu potenţial impact, care a 

fost dezvoltată pentru raportarea formularelor standard Natura 2000, prevede raportarea atât a 

activităţilor cu impact negativ, cât şi a celor cu impact pozitiv. Această metodologie a fost 

adaptată pentru elaborarea planului de management în sensul evaluării doar a activităţilor cu 

impact negativ. Activităţile cu impact pozitiv nu au fost incluse în evaluare, fiind luate în 

considerare ca măsuri de management.  

Pentru siturile Natura 2000, informaţiile cuprinse în formularul standard Natura 2000 asigură 

o bază de pornire pentru evaluarea impactului asupra sitului, însă acestea trebuie confirmate, 

îmbunătăţite şi aduse la zi. De asemenea în vederea stabilirii măsurilor specifice/măsurilor de 

management, trebuie furnizate informaţii suplimentare privind indicarea pentru fiecare 

activitate cu impact asupra speciilor şi tipurilor de habitate impactate, inclusiv a intensităţii 

impactului funcţie de localizare. 

În acest sens, pentru evaluarea impacturilor trebuie furnizate informaţiile necesare pentru:  

a) Evaluarea activităţilor cu impact asupra sitului, în general 

b) Evaluarea activităţilor cu impact asupra speciilor de interes conservativ 

c) Evaluarea activităţilor cu impact asupra tipurilor de habitate de interes conservativ  

Din punct de vedere al temporalităţii activităţilor cu potenţial impact acestea trebuie 

clasificate în două categorii: presiuni actuale şi ameninţări viitoare. Definiţiile acestor doua 

categorii sunt următoarele:  

Presiune actuală – P – acea activitate cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a 

speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care se desfăşoară în prezent, sau 

care s-a derulat în trecut, dar ale cărui efectele negative încă persistă  
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Ameninţare viitoare - A - acea activitate cu potenţial impact negativ asupra stării de 

conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care este preconizată să 

se deruleze în viitor. Nu poate fi considerată ameninţare viitoare o presiune actuală decât 

dacă se preconizează o creştere semnificativă a intensităţii sau o schimbare a localizării 

presiunii actuale. 

În Anexa nr. 2 la Planul de management - Fotografii , Foto. 91-105 se pot observa diverse 

tipuri de impact din sit. 

 

2.5.1 Lista activităţilor cu potenţial impact 

 

2.5.1.1 Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale 

protejate 

 

Tabelul nr. 99 

Tabelul A: lista presiunilor actuale asupra ariei naturale protejate 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A01 - Cultivare  

A.2 Detalii Practicile de cultivare sunt întâlnite în apropierea caselor locuite, 

din satele dispersate aflate pe culmi. În prezent practica cultivării 

terenului ocupă suprafeţe reduse în interiorul sitului. Presiunea se 

manifestă ceva mai puternic la limitele sitului, mai ales în zonele 

aflate în imediata apropiere a unor zone locuite. 

A.3 Presiune actuală A03.02 - Cosire neintensivă  

A.4 Detalii Practica cosirii este întâlnită cel mai des în apropierea caselor din 

satele dispersate aflate pe culmi. În prezent această presiune are o 

tendinţă de scădere, pe fondul îmbătrânirii şi migrării populaţiei 

din zonele montane. 

A.5 Presiune actuală A03.03 - Abandonarea/lipsa cosirii  

A.6 Detalii Este o presiune ce se extinde în prezent în suprafeţele de pajişti, 

mai ales cele aflate la distanţe ceva mai mari de zonele locuite. 

Aceste zone sunt acum în diferite stadii de tranziţie spre habitate 

de păduri - pajişti degradate, tufărişuri, lăstărişuri. 

A.7 Presiune actuală A04 - Păşunatul  
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A.8 Detalii Presiunea se manifestă în mai multe direcţii, în primul rând prin 

conflictele generate datorită prezenţei animalelor domestice în sit 

şi în al doilea rând prin consumul de către animale a resurselor 

vegetale care rămân în cantitate mai mică pentru paricopitatele 

sălbatice, hrana naturală a carnivorelor mari. Speciile de animale 

mici, ce reprezintă o sursă alternativă de hrană pentru carnivorele 

mari, sunt distruse de oierit. 

A.9 Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  

A.10 Detalii Păşunatul este încă practicat destul de intens pe alocuri, deşi prin 

natura sitului ROSCI0322, care este majoritar împădurit, ea este 

limitată la suprafeţele ceva mai întinse de păşune. În punctele 

unde a fost observată, a dus la degradarea pajiştilor, fiind 

asociată deseori cu procese de eroziune a solurilor. 

A.11 Presiune actuală A04.02 - Păşunatul neintensiv  

A.12 Detalii Păşunatul neintensiv este practicat pe suprafeţe relativ întinse, cu 

diferite animale - mai ales vaci, oi şi foarte rar capre. Activitatea 

influentează negative populaţiile de amfibieni doar pe suprafeţe 

foarte reduse. 

A.13 Presiune actuală A04.03 - Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa păşunatului  

A.14 Detalii Presiunea este observată deseori în păşunile aflate ceva mai 

departe de zonele locuite, precum şi în ochiurile de pădure de 

dimensiuni reduse aflate în apropierea unor foste sau actuale 

păşuni. Poate afecta şi suprafeţe mai întinse. În lipsa activităţii de 

păşunat, aceste suprafeţe se găsesc în diferite stadii de succesiune 

către habitate de pădure - tufărişuri, lăstărişuri. 

A.15 Presiune actuală A05.01 - Creşterea animalelor  

A.16 Detalii Presiunea se manifestă punctiform, în jurul grajdurilor de 

animale, a staulelor şi a punctelor de adăpare. 

A.17 Presiune actuală A06.02 - Culturi perene ne-lemnoase  

A.18 Detalii Terenurile cultivate nu sunt folosite de speciile de lilieci ca 

teritoriu de vânătoare, fiind astfel redusă suprafaţa habitatului 

speciilor. 

A.19 Presiune actuală A06.04 - Abandonarea culturii pentru producţie  
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A.20 Detalii Este o presiune în curs de intensificare, datorită fenomenului de 

îmbătrânire a populaţiei, precum şi datorită migraţiei de la satele 

de munte spre alte zone. 

A.21 Presiune actuală B02 - Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei  

A.22 Detalii Managementul forestier, activităţile care ţin de exploatarea şi 

gestionarea masei lemnoase poate duce uneori la degradarea 

calităţii habitatului forestier din punctul de vedere al structurii şi 

funcţiilor adecvate pentru a se menţine/realiza starea de 

conservare favorabilă a speciilor de mamifere, prin modificarea 

structurii spaţiale a habitatelor utilizate ca şi adăpost sau sursă de 

hrană de către speciile de mamifere de interes conservativ. De 

asemenea, activităţile silvice, prin prezenţa antropică şi a 

utilajelor, aparatelor utilizate generează un anumit deranj, care 

pot afecta speciile de mamifere. Astfel, asupra speciilor de 

carnivore mari, în întreaga zonă Carpatică, inclusiv în România, 

presiunile actuale cu cel mai mare impact negativ sunt 

fragmentarea habitatelor, deranjul uman, acceptanţa redusă, 

reţeaua de transport şi dezvoltarea infrastructurii (Kaczensky et 

al., 2012).  

A.23 Presiune actuală B02.01.02 - Replantarea pădurii - arbori nenativi   

A.24 Detalii Plantarea de arbori nenativi a fost o practică relativ comună în 

perioada comunistă. Drept urmare, plantaţiile ocupă încă 

suprafeţe destul de mari în interiorul sitului. 

A.27 Presiune actuală B02.04 - Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare  

A.28 Detalii Îndepărtarea arborilor uscaţi are efecte negative asupra 

populaţiilor de insecte ce reprezintă sursa de hrană a speciei ţintă 

de chiroptere, precum şi prin limitarea numărului de adăposturi 

diurne disponibile - scorburi. În acelaşi timp arborii de fag în 

curs de uscare reprezintă habitatul speciei de interes conservativ 

Rosalia alpina. 

A.31 Presiune actuală B03 - Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală  

A.32 Detalii În anumite zone au fost observate suprafeţe despădurite, relativ 

recente (aproximativ de 3-8 ani), unde refacerea naturală încă nu 
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a început, şi unde nu s-au luat încă măsuri de replantare. 

Suprafeţele afectate nu sunt foarte întinse, ameninţarea este 

prezentă doar în suprafeţele care nu sunt administrate de ocoale 

silvice - private sau de stat. Cu toate acestea, deoarece, specia 

Lynx lynx este extrem de vulnerabilă la activitatea de exploatare a 

habitatelor forestiere, în special la cele care deteriorează 

habitatul, îl fragmentează şi duce la reducerea habitatului 

disponibil pentru specie. 

A.33 Presiune actuală B06 - Păşunatul în pădure/în zona împădurită  

A.34 Detalii Presiunea se manifestă mai ales în zonele de lizieră, învecinate 

cu suprafeţe de păşune unde practica este relativ intensă. Mai rar, 

a fost observată şi pe traseele de transport a animalelor, acestea 

trecând şi prin păduri sau prin apropierea acestora. 

A.35 Presiune actuală C01.01.01 - Cariere de nisip şi pietriş  

A.36 Detalii Este o activitate prezentă punctiform în sit. În prezent această 

activitatea are un impact negativ nesemnificativ asupra 

populaţiilor de amfibieni. 

A.37 Presiune actuală C01.07 - Minerit şi activităţi de extragere la care nu se referă mai 

sus  

A.38 Detalii În Pădurea Derna au fost observate decupări de sol, fie pentru 

turbă, fie pentru şisturi bituminoase. Impactul este încă relativ 

redus ca suprafaţă. 

A.39 Presiune actuală D01.01 - Poteci, trasee, trasee pentru ciclism  

A.40 Detalii Majoritatea habitatelor acvatice folosite de amfibienii de interes 

conservativ din ROSCI0322 au fost identificate pe drumurile 

forestiere şi comunale. Sunt habitate acvatice temporare care 

există tocmai datorită traficului utilajelor de exploatare forestieră 

şi a autovehiculelor, care creazp brazde mai adânci ce fac 

posibilă acumularea apei de ploaie. Acestea habitate sunt apoi 

colonizate mai ales de Bombina variegata care preferă habitatele 

acvatice temporare pentru reproducere. 

A.41 Presiune actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi  

A.42 Detalii Drumurile de acces sunt principalii vectori de pătrundere şi 
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extindere a impacturilor umane în situl Natura 2000. 

A.43 Presiune actuală D02.01.01 - Linii electrice şi de telefon suspendate  

A.44 Detalii Presiunea se manifestă în general de-a lungul căilor de acces. 

Aici impactul ei este minim, cel important fiind al drumurilor în 

sine. Mai rar, liniile electrice traversează habitate comunitare, 

unele din acestea fiind suprafeţe împădurite. În aceste cazuri este 

necesară tăierea vegetaţiei lemnoase pentru a nu periclita 

continuitatea furnizării energiei electrice sau a semnalului de 

telefon. În aceste cazuri impacturile sunt mai importante, fiind 

cartate distinct în planul de management. 

A.45 Presiune actuală E01.01 - Urbanizare continuă  

A.46 Detalii Presiunea se manifestă prin extinderea zonelor urbane şi rurale 

locuite, prin construcţia de vile, cabane, lăcaşe de cult şi 

reducerea suprafeţei habitatului speciei în situl Natura 2000. 

A.47 Presiune actuală E01.03 - Habitare dispersată - locuinţe risipite, disperse  

A.48 Detalii În zonele muntoase, predominant împădurite, acest tip de 

habitare este cel mai răspândit. Aceasta este situaţia şi în muntele 

Şes, unde densitatea construcţiilor este mai ridicată doar în 

centrele de sat sau comună, majoritatea caselor fiind însă risipite 

pe culmile din zonă. 

A.49 Presiune actuală E03.01 - Depozitarea deşeurilor menajere/deşeuri provenite din 

baze de agrement  

A.50 Detalii Acest tip de presiune este mai comun în relativa apropiere a 

centrelor locuite cu densitate ceva mai ridicată a caselor. De 

obicei sunt prezente pe văile din sit, pe margini de drumuri şi pe 

malurile apelor. Raportat la suprafaţa sitului, presiunea este una 

scăzută, deşi punctiform, poate avea intensitate medie. Nu există 

gropi de gunoi ilegale în adevăratul sens al cuvântului, o parte 

din deşeuri fiind colectate, iar altele sunt arse. Cantităţile ce 

ajung în astfel de depozite ilegale sunt relativ mici. 

A.51 Presiune actuală E03.03 - Depozitarea materialelor inerte - nereactive  

A.52 Detalii De-a lungul văilor, din loc în loc, drept urmare a activităţilor 

umane de exploatare a pădurii, apar depozite de material lemnos. 
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Acestea nu ocupă suprafeţe mari şi sunt active doar în anumite 

perioade, dar pot perturba calitatea habitatelor tipice zonelor de 

vale - margini de ape, păduri de arin. 

Concret depozitarea/stocarea materialului lemnos trebuie evitată 

în perimetrul habitatului 91E0 - vezi suprafeţele aferente în harta 

nr. 36, 46 şi a speciilor de insecte Austropotamobius torrentinum 

- vezi suprafeţele aferente în harta nr. 36, 46 harta nr. 50 şi 

Carabus variolosus - vezi suprafeţele aferente în harta nr. 36, 46 

harta nr. 51. 

A.53 Presiune actuală F03.01 - Vânătoarea  

A.54 Detalii Presiunea se manifestă prin menţinerea populaţiilor de specii de 

interes cinegetic, mai ales căprioară, cerb, mistreţ şi iepure, care 

reprezintă hrana naturală a lupului, râsului, la niveluri care nu iau 

în considerare necesităţile de hrană ale speciilor de carnivore 

ocrotite, populaţiile acestora fiind estimate de gestionarii 

fondurilor de vânătoare cu care se suprapune situl ca fiind 0 

(zero) pentru toate fondurile la specia Lynx lynx, şi 0 (zero) la 

Canis lupus pentru toate fondurile, cu excepţia fondurilor Peştiş 

şi Gepiş. În cazul în care se aplică măsurile de conservare şi se 

observă o creştere a populaţiei de carnivore, ce va duce implicit 

şi la vânarea de către carnivore a unui număr mai mare de 

exemplare din speciile pradă, este posibilă solicitarea de derogări 

pentru vânarea acestora, mai ales în contextul acceptanţei reduse 

a carnivorelor mari, ceea ce contravine obiectivelor sitului. 

A.55 Presiune actuală F03.02.03 - Capcane, otrăvire, braconaj  

A.56 Detalii Această activitate este consecinţa percepţiei carnivorelor mari ca 

şi concurente pentru speciile de vânat şi prădători ai animalelor 

domestice. Lupii, râşii sunt omorâţi prin diverse metode, fără a se 

face un control real al populaţiei, cauzând dezechilibre numerice 

şi de structură a populaţiei. Având în vedere că este o activitate 

ilegală, nu putem furniza informaţii exacte despre amploarea şi 

localizarea la nivelul sitului. De asemenea, informaţii 

confidenţiale obţinute în timpul studiului nostru arată că 
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braconajul se manifestă foarte puternic la nivelul populaţiilor de 

mistreţ şi căprior, astfel că populaţii sunt de 2-3 ori mai reduse 

decât capacitatea de suport, rezultanta directă fiind 

limitarea/scăderea populaţiei de lup sau râs. 

A.57 Presiune actuală G01.03 - Vehicule motorizate  

A.58 Detalii Presiunea afectează în mod direct speciile de carnivore mari prin 

poluarea fonică exercitată 

A.59 Presiune actuală G05 - Alte intruziuni şi dezechilibre umane  

A.60 Detalii Persecuţia este consecinţa percepţiei carnivorelor mari ca pe 

prădători ai animalelor domestice de către crescătorii de animale 

şi micii proprietari/gospodării din zona sitului Natura 2000, dar 

şi de către vânători şi gestionarii fondurilor de vânătoare care se 

suprapun cu situl, care privesc carnivorele mari ca pe un 

concurent ce cauzează pagube în efectivele de specii de interes 

cinegetic, în principal a ierbivorelor: căprior, cerb, mistreţ. 

Persecuţia se manifestă inclusiv prin prinderea şi omorârea 

puilor. Carnivorele mari evită compania oamenilor, astfel încât 

prezenţa umană în sit, din diferite motive: vânătoare, activităţi 

silvice, turism, circulaţie determină retragerea indivizilor către 

zone mai puţin umblate şi mai liniştite. De asemenea, prezenţa 

umană şi zgomotul influenţează distribuţia prăzii pe suprafaţa 

sitului 

A.61 Presiune actuală H01.05 - Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de 

activităţi agricole şi forestiere  

A.62 Detalii Uneori, activităţile agricole şi forestiere pot avea repercusiuni 

asupra apelor de suprafaţă. Scurgerile de carburanţi pot afecta 

calitatea apei din habitatele acvativce folosite pentru reproducere 

de tritonul cu creastă. În prezent această formă de impact are 

efect nesemnificativ asupra succesului reproductiv al speciilor. 

A.63 Presiune actuală I01 - Specii invazive non-native - alogene   

A.64 Detalii Cea mai comună specie invazivă la nivelul sitului ROSCI0322 

Muntele Şes este salcâmul - Robinia pseudoacacia. În anumite 

puncte, această specie este deja problematică, perturbând 
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structura tipică a habitatelor de interes comunitar. Alte specii 

invazive observate în teren: Quercus rubra - plantat, Reynoutria 

japonica, Echinocystis lobata, Helianthus tuberosus 

A.65 Presiune actuală I02 - Specii native - indigene problematice  

A.66 Detalii Cea mai comună specie nativă problematică este urzica - Urtica 

dioica, a cărei apariţie este legată de practicile de creştere a 

animalelor - nitrificarea solurilor ca urmare a dejecţiilor 

animale). Alte specii native problematice: Populus tremula, 

Betula pendula - cele două specii pot reprezenta primele stadii de 

succesiune după tăierea pădurii la ras; pot împiedica dezvoltarea 

vegetaţiei lemnoase tipice, Crataegus sp., Rosa sp., Rubus sp, 

Prunus spinosa - tufele din aceste specii pot ocupa suprafeţele 

habitatelor de pajişti, în lipsa activităţilor umane tipice, 

perturbând puternic structura acestor habitate, Pteridium 

aquilinum - în anumite zone despădurite se poate instala o 

vegetaţie cu ferigi, cu o densitate ce poate împiedica regenerarea 

naturală a pădurii. 

A.67 Presiune actuală J01.01 - Incendii  

A.68 Detalii Potenţialul distructiv total al acestei presiuni face necesară 

inventarierea sa în toate formele - vetre de foc, suprafeţe reduse 

incendiate. La momentul realizării studiilor de teren, presiunea se 

manifestă redus la nivelul ariei protejate. 

A.69 Presiune actuală J03.01 - Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 

habitat  

A.70 Detalii Această presiune poate afecta atât habitatele de pădure, cât şi 

cele de pajişte. Ca urmare a specificului siturilor Natura 2000 de 

îmbinare a nevoilor de dezoltare umane cu necesităţile naturii, 

anumite practici cu potenţial distructiv sunt permise. Un exemplu 

ar fi exploatarea pădurilor, realizată prin rărire sau în ochiuri. De 

asemenea, păşunatul sau cositul pajiştilor. chiar şi la o intensitate 

acceptabilă, aceste activităţi necesare supravieţuirii comunităţilor 

locale au un anumit impact asupra habitatelor. Exploatarea 

pădurilor, realizată prin rărire sau în ochiuri - tăieri succesive şi 
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progresive, alte metode de regenerare naturală a pădurilor - a fost 

observată pe suprafaţa sitului, impactul asupra habitatelor este la 

un nivel scăzut şi nu au fost prevăzute măsuri de conservare 

restrictive cu privire la desfăşurarea acestora, dacă sunt prevăzute 

şi efectuate conform amenajamentelor silvice în vigoare. Cu 

toate că practicile permise de legislaţia în vigoare nu pot fi decât 

cele conforme cu amenajamentele silvice, efectele cumulate ale 

acestora asupra stării de conservare a habitatelor forestiere de 

interes conservativ se vor observa de-a lungul timpului prin 

implementarea măsurilor de monitorizare a stării de conservare 

prevăzute în prezentul PM. Schimbarea caracteristicilor 

habitatului are loc inevitabil, atât natural cât şi prin 

managementul silvic, însă rata cu care au loc aceste fenomene 

este foarte importantă atât din punct de vedere conservativ cât şi 

economic. Ca atare, întrucât aşa cum s-a menţionat anterior de 

către dvs., practicile silvice legale nu pot fi o ameninţare la 

adresa habitatului forestier ci dimpotrivă, o garanţie a perpetuării 

acestuia, monitorizarea acestora va permite evaluarea ratei de 

schimbare a caracteristicilor habitatului şi menţinerea stării de 

conservare favorabilă a acestora. 

A.71 Presiune actuală J03.01.01 - Reducerea disponibilităţii prăzii  

A.72 Detalii Presiunea se manifestă prin menţinerea populaţiilor de specii de 

interes cinegetic, prin vânătoare şi braconaj, mai ales la 

căprioară, cerb, mistreţ şi iepure, care reprezintă hrana naturală a 

lupului, râsului, la niveluri care nu iau în considerare necesităţile 

de hrană ale speciilor de carnivore ocrotite, populaţiile acestora 

fiind estimate de gestionarii fondurilor de vânătoare cu care se 

suprapune situl ca fiind 0 (zero) pentru toate fondurile la specia 

Lynx lynx, şi 0 (zero) la Canis lupus pentru toate fondurile, cu 

excepţia fondurilor Peştiş şi Gepiş. 

A.73 Presiune actuală K01.01 - Eroziune  

A.74 Detalii Această presiune poate avea uneori cauze antropice - căi de 

acces, supra păşunat, alteori cauze naturale - versanţi foarte 
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înclinaţi. Intensitatea ei diferă de la loc la loc, în funcţie de 

suprafaţa afectată, şi de cauză, putând fi scăzută, medie sau 

ridicată. 

A.75 Presiune actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii - succesiune   

A.76 Detalii Presiunea reprezintă rezultatul unei activităţi umane permise, 

realizată la diferierite nivele în cadrul sitului. În momentul 

observării în teren, rezultatul acestor tăieri era reperezentat de 

diferite stadii de succesiune ale pădurii - tufăriş, lăstăriş, păriş, 

pădure tânără. În cazul în care un tip de habitat se află în diferite 

stadii de succesiune acesta nu prezintă compoziţia specifică 

(compoziţia de specii de plante) care să garanteze menţinerea 

structurii şi funcţiilor habitatului de interes conservativ. În cazul 

pajiştilor afectate, presiunea o reprezintă abandonul practicilor de 

cosit sau păşunat, iar rezultatul sunt stadiile de succesiune - 

tufăriş, lăstăriş. 

A.77 Presiune actuală L07 - Furtuni, cicloane  

A.78 Detalii Ca urmare a vânturilor puternice, crengile se pot rupe, iar copacii 

mai bătrâni sau expuşi pot cădea. În zonele unde au fost 

observate căderi dese, sau rupturi de crengi, a fost înregistrată 

această presiune. La nivelul întregului sit, este o presiune redusă, 

deşi punctual poate afecta starea pădurii semnificativ. 

 

2.5.1.2 Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei 

naturale protejate 

 

Tabelul nr. 100 

Tabelul B: lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale 

protejate 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare A02.03 - Înlocuirea păşunii cu terenuri arabile  

B.2 Detalii Terenurile de vânătoare a speciilor de lilieci includ lizierele de 

pădure şi suprafeţele păsunate aflate în vecinătate. 

Transformarea unora dintre ele în terenuri arabile ar avea ca 
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efect reducerea suprafeţei habitatelor de hrănire a liliecilor. 

B.3 Ameninţare viitoare A03.02 - Cosire ne-intensivă  

B.4 Detalii Cositul poate afecta punctual viabilitatea pe termen lung a unor 

specii de insecte - de ex. Isophya stysi  

B.5 Ameninţare viitoare A03.03 - Abandonarea/lipsa cosirii  

B.6 Detalii Tendinţa la nivelul sitului este de îmbătrânire şi de scădere 

numerică a populaţiei. Ambele fenomene contribuie la 

abandonarea cosirii în diferite suprafeţe din sit, cele mai 

expuse fiind fânaţele aflate la distanţe mai mari faţă de 

suprafeţele locuite. 

B.7 Ameninţare viitoare A04 - Păşunatul  

B.8 Detalii Intensificarea acestei activităţi, precum şi creşterea numărului 

de animale domestice care păşunează în sit şi în vecinătatea 

acestuia va duce la exacerbarea persecuţiei şi la reducerea 

resurselor vegetale care rămân în cantitate mai mică pentru 

paricopitatele sălbatice, hrana naturală a carnivorelor mari. 

B.9 Ameninţare viitoare A04.01 - Păşunatul intensiv  

B.10 Detalii Poate afecta habitatele de pajişte cu Molinia, de tufărişuri 

subcontinentale peri-panonice, de mlaştini turboase, comunităţi 

de lizieră cu ierburi higrofile care se află în imediată apropiere 

de suprafeţele folosite ca păşuni comunale.  

B.11 Ameninţare viitoare A04.03 - Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa păşunatului  

B.12 Detalii Tendinţa la nivelul sitului este de îmbătrânire şi de scădere 

numerică a populaţiei. Ambele fenomene contribuie la 

abandonarea sistemelor pastorale în diferite suprafeţe din sit, 

cele mai expuse fiind păşunile aflate la distanţe mai mari faţă 

de suprafeţele locuite. 

B.13 Ameninţare viitoare A05.01 - Creşterea animalelor  

B.14 Detalii Intensificarea acestei activităţi va atrage după sine 

intensificarea persecuţiei, cauza majoră a extincţiei 

carnivorelor mari. 

B.15  A07 - Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe 

chimice  
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B.16  Aceste practici pot afecta fauna de nevertebrate care reprezintă 

baza trofică a speciilor de lilieci. 

B.17 Ameninţare viitoare B02 - Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei  

B.18 Detalii Managementul forestier, activităţile care ţin de exploatarea şi 

gestionarea masei lemnoase poate duce uneori la degradarea 

calităţii habitatului forestier din punctul de vedere al structurii 

şi funcţiilor adecvate pentru a se menţine/realiza starea de 

conservare favorabilă a speciilor de mamifere, prin 

modificarea structurii spaţiale a habitatelor utilizate ca şi 

adăpost sau sursă de hrană de către speciile de mamifere de 

interes conservativ. De asemenea, activităţile silvice, prin 

prezenţa antropică şi a utilajelor, aparatelor utilizate generează 

un anumit deranj, care pot afecta speciile de mamifere. Astfel, 

asupra speciilor de carnivore mari, în întreaga zonă Carpatică, 

inclusiv în România, presiunile actuale cu cel mai mare impact 

negativ sunt fragmentarea habitatelor, deranjul uman, 

acceptanţa redusă, reţeaua de transport şi dezvoltarea 

infrastructurii (Kaczensky et al., 2012). 

B.19 Ameninţare viitoare B02.04 - Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare  

B.20 Detalii Îndepărtarea arborilor uscaţi are efecte negative asupra 

populaţiilor de insecte care reprezintă sursa de hrană a speciei 

ţintă de chiroptere, precum şi prin limitarea numărului de 

adăposturi diurne disponibile - scorburi. În acelaşi timp arborii 

de fag în curs de uscare reprezintă habitatul speciei de interes 

conservativ Rosalia alpina. Este previzibilă intensificarea 

acestei activităţi în viitor. 

B.21 Ameninţare viitoare B03 - Exploatare forestieră fără replantare sau refacere 

naturală  

B.22 Detalii Este posibil ca procesul de retrocedare a proprietăţilor să aibă 

drept consecinţe intensificarea practicilor de tăiere la ras, 

precum şi a fenomenelor de tăiere în delict - proprietarii unor 

suprafeţe mai mici nu pot asigura paza acestora. 

B.23 Ameninţare viitoare C01.01.01 - Cariere de nisip şi pietriş  
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B.24 Detalii Realizarea viitoarei autostrăzi A3 la nord de sit va duce la 

creşterea necesarului de piatră şi nisip. Zonele ameninţate sunt 

cele care au substratul pietros necesar acestui tip de construcţii. 

B.25 Ameninţare viitoare D01.02 - Drumuri, autostrăzi  

B.26 Detalii Construirea viitoarei autostrăzi A3 la nordul sitului poate duce 

la izolarea speciilor de animale, şi blocarea culoarelor de 

migraţie ale acestora. Adiţional, reabilitarea posibilă a 

drumurilor judeţene sau naţionale, poate duce la creşterea 

valorilor de trafic, şi la moartea accidentală a unui număr mai 

mare de specii de animale. 

B.27 Ameninţare viitoare D03.01.02 - Diguri/zone turistice şi de agrement  

B.28 Detalii Viabilitatea pe termen lung a unor specii de insecte, poate fi 

afectata daca se vor construi diguri. Ameninţarea vizează acele 

cursuri de apă pe care au fost identificate speciile. 

B.29 Ameninţare viitoare E01 - Urbanizare  

B.30 Detalii Reducerea suprafeţei habitatului speciilor de lilieci prin 

extinderea localităţilor invecinate sitului. 

B.31 Ameninţare viitoare E01.01 - Urbanizare continuă  

B.32 Detalii În cazul intensificării ritmului de  extindere a zonelor urbane şi 

rurale locuite, prin construcţia de vile, cabane, lăcaşe de cult, 

va rezulta degradarea, fragmentarea şi reducerea suprafeţei 

habitatului speciei protejate. 

B.33 Ameninţare viitoare E01.03 Habitare dispersată - locuinţe risipite, disperse  

B.34 Detalii Ameninţarea ar putea deveni de intensitate medie în cazul 

construirii de noi locuinţe/gospodării dispersate 

B.35 Ameninţare viitoare F03.01 - Vânătoarea  

B.36 Detalii Intensificarea vânătorii la speciile de interes cinegetic care 

reprezintă hrana carnivorelor ar duce la reducerea sursei de 

hrană. De asemenea, în cazul în care se aplică măsurile de 

conservare şi se observă o creştere a populaţiei de carnivore, ce 

va duce implicit şi la vânarea de către carnivore a unui număr 

mai mare de exemplare din speciile pradă, este posibilă 

solicitarea de derogări pentru vânarea acestora, mai ales în 
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contextul acceptanţei reduse a carnivorelor mari, ceea ce 

contravine obiectivelor sitului. Ameninţarea se manifestă prin 

menţinerea populaţiilor de specii de interes cinegetic, mai ales 

căprioară, cerb, mistreţ şi iepure, care reprezintă hrana naturală 

a lupului, râsului, la niveluri care nu iau în considerare 

necesităţile de hrană ale speciilor de carnivore ocrotite, 

populaţiile acestora fiind estimate de gestionarii fondurilor de 

vânătoare cu care se suprapune situl ca fiind 0 (zero) pentru 

toate fondurile la specia Lynx lynx, şi 0 (zero) la Canis lupus 

pentru toate fondurile, cu excepţia fondurilor Peştiş şi Gepiş. 

B.37 Ameninţare viitoare F03.02.03 - Capcane, otrăvire, braconaj  

B.38 Detalii Intensificarea acestor activităţi ilegale ar putea determina 

reducerea populaţiei de carnivore direct şi indirect prin 

scăderea populaţiilor de pradă 

B.39 Ameninţare viitoare G01.03 - Vehiculelor  motorizate  

B.40 Detalii Intensificarea circulaţiei motorizate şi extinderea reţelei de 

drumuri, modernizate şi nemodernizate, are ca efect 

fragmentarea fabitatului şi reducerea suprafeţei, deranjarea 

animalelor şi îngreunarea dispersiei juvenililor de carnivore 

mari şi a deplasărilor indivizilor maturi. 

B.41 Ameninţare viitoare G05 - Alte intruziuni şi dezechilibre umane  

B.42 Detalii Carnivorele evită compania oamenilor, astfel încât 

intensificarea prezenţei umane în sit, din diferite motive: 

vânătoare, activităţi silvice, turism, circulaţie determină 

retragerea indivizilor către zone mai puţin umblate şi mai 

liniştite. De asemenea, prezenţa umană şi zgomotul 

influenţează distribuţia prăzii pe suprafaţa sitului. 

B.43 Ameninţare viitoare H01.05 - Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de 

activităţi agricole şi forestiere  

B.44 Detalii Viabilitatea pe termen lung a unor specii de nevertebrate, poate 

fi afectată daca se vor polua apele 

B.45 Ameninţare viitoare I01 - Specii invazive non-native - alogene   

B.46 Detalii Salcâmul reprezintă deja o problemă în aria protejată. Este de 
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aşteptat ca această specie să se extindă în sit. Ameninţarea 

vizează şi restul speciilor menţionate la presiunea existentă cu 

acelaşi nume - Quercus rubra, Reynoutria japonica, 

Echinocystis lobata, Helianthus tuberosus. 

B.47 Ameninţare viitoare J02.06 - Captarea apelor de suprafaţă  

B.48 Detalii Viabilitatea pe termen lung a unor specii de nevertebrate, poate 

fi afectată daca se vor construi captări 

B.49 Ameninţare viitoare J03.01 - Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 

habitat  

B.50 Detalii Retrocedarea pădurilor va duce la intensificarea presiunii de 

exploatare asupra acestei resurse, ce va fi reflectată în 

reducerea sau pierderea de caracteristici ale habitatelor. Un 

proces similar, dar cu cauze opuse, se aşteatpă în habitatele de 

păşune, unde calitatea habitatelor depinde de intervenţia 

antropică - cosit sau creşterea animalelor. Abandonarea acestor 

practici va duce la reducerea habitatelor sau la pierderea de 

caracteristici specifice acestora. 

B.51 Ameninţare viitoare J03.01.01 - Reducerea disponibilităţii prăzii  

B.52 Detalii Ameninţarea se manifestă prin menţinerea populaţiilor de 

specii de interes cinegetic, prin vânătoare şi braconaj, mai ales 

la căprioară, cerb, mistreţ şi iepure, care reprezintă hrana 

naturală a lupului, râsului, la niveluri care nu iau în considerare 

necesităţile de hrană ale speciilor de carnivore ocrotite, 

populaţiile acestora fiind estimate de gestionarii fondurilor de 

vânătoare cu care se suprapune situl ca fiind 0 (zero) pentru 

toate fondurile la specia Lynx lynx, şi 0 (zero) la Canis lupus 

pentru toate fondurile, cu excepţia fondurilor Peştiş şi Gepiş. 

B.53 Ameninţare viitoare K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii - succesiune   

B.54 Detalii Această ameninţare este legată de abandonarea sistemelor 

pastorale şi a cositului. Ameninţarea reprezintă rezultatul unei 

activităţi umane permise, realizate la diferite nivele în cadrul 

sitului. În momentul observării în teren, rezultatul acestor tăieri 

era reperezentat de diferite stadii de succesiune ale pădurii - 
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tufăriş, lăstăriş, păriş, pădure tânără. În cazul în care un tip de 

habitat se află în diferite stadii de succesiune acesta nu prezintă 

compoziţia specifică (compoziţia de specii de plante) care să 

garanteze menţinerea structurii şi funcţiilor habitatului de 

interes conservativ. În cazul pajiştilor afectate, presiunea o 

reprezintă abandonul practicilor de cosit sau păşunat, iar 

rezultatul sunt stadiile de succesiune - tufăriş, lăstăriş.  

În ambele cazuri, este de aşteptat o creştere a suprafeţelor 

aflate în diferite stadii de succesiune. 

B.55 Ameninţare viitoare M01.02 - Secete şi precipitaţii scăzute  

B.56 Detalii Schimbările climatice pot duce la reducerea cantităţii medii de 

precipitaţii în teritoriul sitului. Conform aşteptărilor, cantităţile 

de precipitaţii pot scădea, deşi nu se aşteaptă schimbări foarte 

puternice de-a lungul deceniilor viitoare. Este posibilă însă o 

creştere a numărului de ani cu evenimente extreme de tipul 

secetelor. 

 

2.5.2 Hăr ţile activităţilor cu potenţial impact 

 

2.5.2.1 Harta presiunilor actuale şi a intensităţii acestora la nivelul ariei 

naturale protejate 

 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi nr. 75-114. 

 

Tabelul nr. 101 

Tabelul C: lista atributelor h ărţii presiunii actuale A01 - Cultivare şi intensităţii 

acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală A01 - Cultivare  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 75 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere  

Practicile de cultivare sunt întâlnite în apropierea caselor 

locuite, din satele dispersate aflate pe culmi. Presiunea se 
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manifestă ceva mai puternic la limitele sitului, mai ales în 

zonele aflate în imediata apropiere a unor zone locuite de 

dimensiuni mai mari, sau cu densitate a construcţiilor mai 

ridicată. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - scăzută 

C.4 Detalii În prezent practica cultivării terenului ocupă suprafeţe reduse 

în interiorul sitului.  

 

Tabelul nr. 102 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale A03.02 - Cosire neintensivă şi 

intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală A03.02 - Cosire neintensivă  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 76 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere  

Practica cosirii este întâlnită cel mai des în apropierea 

caselor din satele dispersate aflate pe culmi.  

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - scăzută 

C.4 Detalii În prezent această presiune are o tendinţă de scădere, pe 

fondul îmbătrânirii şi migrarii populaţiei din zonele 

montane. 

 

Tabelul nr. 103 

Tabelul C: lista atributelor h ărţii presiunii actuale A03.03 - Abandonarea/lipsa cosirii şi 

intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală A03.03 - Abandonarea/lipsa cosirii  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 77 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Este o presiune ce se extinde în prezent în suprafeţele de 

pajişti, mai ales cele aflate la distanţe ceva mai mari de 
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zonele locuite. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

M - medie 

C.4 Detalii Aceste zone sunt acum în diferite stadii de tranziţie spre 

habitate de păduri - pajişti degradate, tufărişuri, lăstărişuri. 

 

Tabelul nr. 104 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale A04 - Păşunatul şi intensităţii 

acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală A04 - Păşunatul  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 78 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Păşunatul este încă practicat destul de intens pe alocuri, deşi 

prin natura sitului ROSCI0322, care este majoritar 

împădurit, presiunea este limitată la suprafeţele ceva mai 

întinse de păşune. Presiunea este localizată la nivelul 

întregului sit, afectând specia Canis lupus. Păşunatul se 

practică intensiv pe alocuri. Păşunatul neintensiv este 

practicat pe suprafeţe relativ întinse, cu diferite animale, mai 

ales vaci, oi şi foarte rar capre. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

R - ridicată – afectând specia Canis lupus şi habitatele de 

interes comunitar 

S - scăzută – afectează habitatele de interes comunitar 

S - scăzută – afectează habitatele de interes comunitar  şi 

specia Triturus cristatus 

C.4 Detalii Presiunea se manifestă în mai multe direcţii, în primul rând 

prin conflictele generate datorită prezenţei animalelor 

domestice în sit şi în al doilea rând prin consumul de către 

animale a resurselor vegetale care rămân în cantitate mai 

mică pentru paricopitatele sălbatice, hrana naturală a 

carnivorelor mari. Speciile de animale mici, ce reprezintă o 
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sursă alternativă de hrană pentru carnivorele mari, sunt 

distruse de oierit. 

 

Tabelul nr. 105 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale A04.01 - Păşunatul intensiv şi 

intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 79, 112 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Păşunatul este încă practicat destul de intens pe alocuri, deşi 

prin natura sitului ROSCI0322, care este majoritar 

împădurit, presiunea este limitată la suprafeţele ceva mai 

întinse de păşune. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - scăzută 

C.4 Detalii În punctele unde a fost observată, presiunea a dus la 

degradarea pajiştilor, fiind asociată deseori cu procese de 

eroziune a solurilor. 

 

Tabelul nr. 106 

Tabelul C: lista atributelor h ărţii presiunii actuale A04.02 - Păşunatul neintensiv şi 

intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală A04.02 - Păşunatul neintensiv  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 80 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Păşunatul neintensiv este practicat pe suprafeţe relativ 

întinse, cu diferite animale - mai ales vaci, oi şi foarte rar 

capre. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

M - medie 

C.4 Detalii Activitatea influenţează negativ populaţiile de amfibieni 
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doar pe suprafeţe foarte reduse. 

 

Tabelul nr. 107 

Tabelul C: lista atributelor h ărţii presiunii actuale A04.03 - Abandonarea sistemelor 

pastorale, lipsa păşunatului şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală A04.03 - Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa 

păşunatului  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 81 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Presiunea este observată deseori în păşunile aflate ceva mai 

departe de zonele locuite, precum şi în ochiurile de pădure 

de dimensiuni reduse aflate în apropierea unor foste sau 

actuale păşuni. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

M - medie 

C.4 Detalii Presiunea poate afecta şi suprafeţe mai întinse. În lipsa 

activităţii de păşunat, aceste suprafeţe se găsesc în diferite 

stadii de succesiune către habitate de pădure - tufărişuri, 

lăstărişuri. 

 

Tabelul nr. 108 

Tabelul C: lista atributelor h ărţii presiunii actuale A05.01 - Creşterea animalelor şi 

intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală A05.01 - Creşterea animalelor  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 82 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Presiunea se manifestă pe întreaga suprafaţă a sitului, doar 

în jurul grajdurilor de animale, a staulelor şi a punctelor de 

adăpare. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S – scăzută la nivelul sitului 

R – ridicată – afectează specia Canis lupus 
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C.4 Detalii Presiunea se manifestă în două direcţii, în primul rând prin 

conflictele generate de percepţia de către crescătorii de 

animale a lupului ca un prădător care decimează şeptelul, şi 

în al doilea rând prin consumul de către animale a resurselor 

vegetale care rămân în cantitate mai mică pentru 

paricopitatele sălbatice, hrana naturală a lupului. 

 

Tabelul nr. 109 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale A06.02 - Culturi perene nelemnoase 

şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală A06.02 - Culturi perene nelemnoase  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 83 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Terenurile agricole cuprinse în limitele sitului şi în imediata 

apropiere 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - Scăzut  

C.4 Detalii Terenurile cultivate nu sunt folosite de specia Myotis myotis 

ca teritoriu de vânătoare, fiind astfel redusă suprafaţa 

habitatului speciei. 

 

Tabelul nr. 110 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale A06.04 - Abandonarea culturii 

pentru producţie şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală A06.04 - Abandonarea culturii pentru producţie  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 84 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Unele case dispersate pe culmi sunt abandonate. În alte 

cazuri, populaţia ce locuieşte în aceste case este îmbătrânită 

şi nu poate continua activităţile de cultivare. 

C.3. Intensitatea presiunii S - scăzută 
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actuale 

C.4 Detalii Este o presiune în curs de intensificare, datorită 

fenomenului de îmbătrânire a populaţiei, precum şi datorită 

migraţiei de la satele de munte spre alte zone. 

 

Tabelul nr. 111 

Tabelul C: lista atributelor h ărţii presiunii actuale B02 - Gestionarea şi utilizarea 

pădurii şi plantaţiei şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală B02 - Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 85 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Întreaga suprafaţă împădurită a sitului 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - scăzută 

C.4 Detalii Managementul forestier, activităţile care ţin de exploatarea 

şi gestionarea masei lemnoase pot  duce uneori la 

degradarea calităţii habitatului forestier din punctul de 

vedere al structurii şi funcţiilor adecvate pentru a se 

menţine/realiza starea de conservare favorabilă a speciilor 

de mamifere, prin modificarea structurii spaţiale a 

habitatelor utilizate ca şi adăpost sau sursă de hrană de către 

speciile de mamifere de interes conservativ. De asemenea, 

activităţile silvice, prin prezenţa antropică şi a utilajelor, 

aparatelor utilizate generează un anumit deranj, care pot 

afecta speciile de mamifere. Astfel, asupra speciilor de 

carnivore mari, în întreaga zonă Carpatică, inclusiv în 

România, presiunile actuale cu cel mai mare impact negativ 

sunt fragmentarea habitatelor, deranjul uman, acceptanţa 

redusă, reţeaua de transport şi dezvoltarea infrastructurii 

(Kaczensky et al., 2012). 
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Tabelul nr. 112 

Tabelul C: lista atributelor h ărţii presiunii actuale B02.01.02 - Replantarea pădurii - 

arbori nenativi şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală B02.01.02 - Replantarea pădurii - arbori nenativi   

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 86 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Plantarea de arbori nenativi a fost o practică relativ comună 

în perioada comunistă. Drept urmare, plantaţiile ocupă încă 

suprafeţe destul de mari în interiorul sitului. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

M - medie 

C.4 Detalii Se practică plantarea de molid - Picea abies, dar şi de 

diferite specii de pin - Pinus sp., a douglas-ului - 

Pseudotsuga menziesii, sau ceva mai rar, a salcamului - 

Robinia pseudoacacia. 

 

Tabelul nr. 113 

Tabelul C: lista atributelor h ărţii presiunii actuale B02.04 - Îndepărtarea arborilor 

uscaţi sau în curs de uscare şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală B02.04 - Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 87 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Toată suprafaţa forestieră. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - Scăzut  

C.4 Detalii Îndepărtarea arborilor uscaţi are efecte negative asupra 

populaţiilor de insecte care reprezintă sursa de hrană a 

speciei ţintă, precum şi prin limitarea numărului de 

adăposturi diurne disponibile - scorburi. 
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Tabelul nr. 114 

Tabelul C: lista atributelor h ărţii presiunii actuale B03 - Exploatare forestieră fără 

replantare sau refacere naturală şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală B03 - Exploatare forestieră fără replantare sau refacere 

naturală  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 88 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Suprafeţele afectate nu sunt foarte întinse, de obicei fiind 

aflate pe versanţii văilor, în apropierea drumurilor de 

exploatare. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S – scăzută, afectează habitatele forestiere din sit 

R – ridicată asupra speciei Lynx lynx 

C.4 Detalii Presiunea face referire la tăieri de pădure la ras, proaspete - 

legale sau în delict, unde refacerea naturală încă nu a 

început, şi unde nu s-au luat încă măsuri de replantare. 

Suprafeţele afectate nu sunt foarte întinse, ameninţarea este 

prezentă doar în suprafeţele care nu sunt administrate de 

ocoale silvice - private sau de stat. 

 

Tabelul nr. 115 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale B06 - Păşunatul în pădure/în zona 

împădurit ă şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală B06 - Păşunatul în pădure/în zona împădurită  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 89 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Presiunea se manifestă mai ales în zonele de lizieră, 

învecinate cu suprafeţe de păşune unde practica este relativ 

intensă. Mai rar, a fost observată şi pe traseele de transport a 

animalelor, acestea trecând şi prin păduri sau prin 

apropierea acestora. 

C.3. Intensitatea presiunii S - scăzută 
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actuale 

C.4 Detalii La nivelul întregului sit presiunea este scazută, deşi 

punctual poate fi mai intensă. 

 

Tabelul nr. 116 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale C01.01.01 - Cariere de nisip şi pietri ş 

şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală C01.01.01 - Cariere de nisip şi pietriş  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 90 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Este o activitate prezentă punctiform în sit, acolo unde 

substratul geologic o permite. Cele mai importante 

exploatări sunt în apropiere de satul Marca şi satul Şerani. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - scăzută 

C.4 Detalii La nivelul întregului sit presiunea este scăzută, deşi 

punctual are un potenţial puternic distructiv. În prezent 

această activitate are un impact negativ nesemnificativ 

asupra populaţiilor de amfibieni. 

 

Tabelul nr. 117 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale C01.07 - Minerit şi activităţi de 

extragere la care nu se referă mai sus şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală C01.07 - Minerit şi activităţi de extragere la care nu se 

referă mai sus  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 91 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

În Pădurea Derna 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - scăzută 
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C.4 Detalii Au fost observate decupări de sol, fie pentru turbă, fie 

pentru şisturi bituminoase. Impactul este încă relativ redus 

ca suprafaţă. 

 

Tabelul nr. 118 

Tabelul C: lista atributelor h ărţii presiunii actuale D01.01 - Poteci, trasee, trasee pentru 

ciclism şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală D01.01 - Poteci, trasee, trasee pentru ciclism  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 92 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Foarte comune în sit sunt drumurile forestiere, sau 

drumurile de pământ din pajişti. Sunt larg răspândite, şi 

uneori însoţite de procese de eroziune. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - scăzută 

C.4 Detalii Majoritatea habitatelor acvatice folosite de amfibienii de 

interes conservativ din ROSCI0322 au fost identificate pe 

drumurile forestiere şi comunale. Sunt habitate acvatice 

temporare care există tocmai datorită traficului utilajelor de 

exploatare forestieră şi a autovehiculelor, care creează 

brazde mai adânci ce fac posibilă acumularea apei de ploaie. 

Aceste habitate sunt apoi colonizate mai ales de Bombina 

variegata care preferă habitatele acvatice temporare pentru 

reproducere. 

 

Tabelul nr. 119 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale D01.02 - Drumuri, autostrăzi şi 

intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 93 
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C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Principalele căi de acces care pătrund în sit sunt: 

- DN1, care reprezintă marginea sitului ROSCI0322 în 

partea de sud-est; 

- DN1H, care leagă oraşul Aleşd de comuna Nuşfalău; 

- DJ 108H, care leagă DN1H de localitatea Pădurea Neagră; 

- DJ 110E, care leagă comunele Plopiş şi Făgetu; 

- DJ 191B, care reprezintă pe alocuri limita sitului 

ROSCI0322 în partea de nord-vest - înspre localitatea 

Derna; 

- adiţional, există o reţea de drumuri comunale, în special în 

apropierea localităţilor Şerani şi Şinteu, dar nu exclusiv în 

aceste zone. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - scăzută 

C.4 Detalii Drumurile de acces sunt principalii vectori de pătrundere şi 

extindere a impacturilor umane în situl Natura 2000. 

Raportat la suprafaţa totală a sitului, se poate considera că 

presiunea drumurilor asfaltate este redusă. În acest moment, 

nu se poate vorbi despre fragmentarea habitatelor indusă de 

căile de acces asfaltate. Căile de acces moderne pot 

reprezenta bariere pentru diferitele specii de animale, 

apărând riscul rănirii sau uciderii accidentale a acestora. 

Acest risc apare în situl ROSCI0322 în special în apropierea 

DN1 şi DN1H. 

 

Tabelul nr. 120 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale D02.01.01 - Linii electrice şi de 

telefon suspendate şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală D02.01.01 - Linii electrice şi de telefon suspendate  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 94 

C.2. Localizarea presiunii Presiunea se manifestă în general de-a lungul căilor de acces 
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actuale - descriere motorizat. Aici impactul ei este minim, cel important fiind 

al drumurilor în sine. Mai rar, liniile electrice traversează 

singure habitate comunitare, unele din acestea fiind 

suprafeţe împădurite. Această situaţie se întâlneşte cu 

precădere în jumătatea vestică a sitului. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - scăzută 

C.4 Detalii În cazurile în care liniile de tensiune traversează habitate 

împădurite, este necesară tăierea vegetaţiei lemnoase pentru 

a nu periclita continuitatea furnizării energiei electrice. În 

aceste cazuri impacturile sunt mai importante. Tăierea 

vegetaţiei lemnoase produce perturbări ale structurii 

floristice a pădurilor, în zonele de lizieră. Exista riscul 

fragmentării habitatelor. 

 

Tabelul nr. 121 

Tabelul C: lista atributelor h ărţii presiunii actuale E01.01 - Urbanizare continuă şi 

intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală E01.01 - Urbanizare continuă  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 95 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

În vecinătatea zonelor locuite 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - scăzută 

C.4 Detalii Presiunea se manifestă prin extinderea zonelor urbane şi 

rurale locuite, prin construcţia de vile, cabane, lăcaşe de cult 

şi reducerea suprafeţei habitatului diferitelor specii în situl 

Natura 2000. 

 

Tabelul nr. 122 
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Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale E01.03 - Habitare dispersată - 

locuinţe risipite, disperse şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală E01.03 - Habitare dispersată - locuinţe risipite, disperse   

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 96 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

În zonele muntoase, predominant împădurite, acest tip de 

habitare este cel mai răspândit. Aceasta este situaţia şi în 

Muntele Şes, unde densitatea construcţiilor este mai ridicată 

doar în centrele de sat sau comună - în afara limitelor sitului, 

majoritatea caselor fiind însă risipite pe culmile din zonă. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - scăzută 

C.4 Detalii În multe cazuri, acest tip de habitare este dezirabil. El 

asigură continuitatea habitatelor de păşune şi fânaţe, fără a 

impune o presiune intensivă asupra acestora. 

 

Tabelul nr. 123 

Tabelul C: lista atributelor h ărţii presiunii actuale E03.01 - Depozitarea deşeurilor 

menajere/deşeuri provenite din baze de agrement şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală E03.01 - Depozitarea deşeurilor menajere/deşeuri provenite 

din baze de agrement  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 97 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Acest tip de presiune este mai comun în relativa apropiere a 

centrelor locuite cu densitate ceva mai ridicată a caselor. De 

obicei sunt prezente pe văile din sit, pe margini de drumuri 

şi pe malurile apelor. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - scăzută 

C.4 Detalii Raportat la suprafaţa sitului, presiunea este una scăzută, deşi 

punctiform poate avea intensitate medie. Nu există gropi de 
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gunoi ilegale în adevăratul sens al cuvântului, o parte din 

deşeuri fiind colectate, iar altele sunt arse. Cantităţile ce 

ajung în astfel de depozite ilegale sunt relativ mici. 

 

Tabelul nr. 124 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale E03.03 - Depozitarea materialelor 

inerte - nereactive şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală E03.03 - Depozitarea materialelor inerte - nereactive   

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 98 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

De-a lungul vailor, din loc în loc, drept urmare a activităţilor 

umane de exploatare a pădurii, apar depozite de material 

lemnos. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - scăzută 

C.4 Detalii Aceste depozite temporare nu ocupă suprafeţe mari şi sunt 

active doar în anumite perioade. Ele pot perturba calitatea 

habitatelor tipice zonelor de vale - margini de ape, păduri de 

arin.  

 

Tabelul nr. 125 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale F03.01 - Vânătoarea şi intensităţii 

acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală F03.01 - Vânătoarea  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 99 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Presiune localizată pe toată suprafaţa sitului 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

R - ridicată 

C.4 Detalii Presiunea se manifestă prin menţinerea populaţiilor de specii 
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de interes cinegetic, mai ales căprioară, cerb, mistreţ şi 

iepure, care reprezintă hrana naturală a lupului şi râsului, la 

niveluri care nu iau în considerare necesităţile de hrană ale 

speciilor de carnivore ocrotite, populaţiile acestora fiind 

estimate de gestionarii fondurilor de vânătoare cu care se 

suprapune situl ca fiind 0 (zero) pentru toate fondurile la 

specia Lynx lynx, şi 0 (zero) la Canis lupus pentru toate 

fondurile, cu excepţia fondurilor Peştiş şi Gepiş. 

 

Tabelul nr. 126 

Tabelul C: lista atributelor h ărţii presiunii actuale F03.02.03 - Capcane, otrăvire, 

braconaj şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală F03.02.03 - Capcane, otrăvire, braconaj  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 100 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Presiune localizată pe toata suprafaţa sitului 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

R - ridicată 

C.4 Detalii Această activitate este consecinţa percepţiei carnivorelor 

mari drept concurente pentru speciile de vânat, şi ca 

prădători ai animalelor domestice. Lupii, râşii sunt omorâţi 

prin diverse metode, fără a se face un control real al 

populaţiei, cauzând dezechilibre numerice şi de structură a 

populaţiei. Având în vedere că este o activitate ilegală, nu 

putem furniza informaţii exacte despre amploarea şi 

localizarea la nivelul sitului. De asemenea, informaţii 

confidenţiale obţinute în timpul studiului nostru arată că 

braconajul se manifestă foarte puternic la nivelul 

populaţiilor de mistreţ şi căprior, astfel că populaţiile  sunt 

de 2-3 ori mai reduse decât capacitatea de suport, rezultanta 

directă fiind limitarea/scăderea populaţiei de lup sau râs. 
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Tabelul nr. 127 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale G01.03 - Vehicule motorizate şi 

intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală G01.03 - Vehicule motorizate  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 101 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Presiune localizată pe toată suprafaţa sitului 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - scăzută – afectează specia Canis lupus  

M - medie – afectează specia Lynx lynx. 

C.4 Detalii Presiunea afectează în mod direct speciile de carnivore mari 

prin poluarea fonică exercitată 

 

Tabelul nr. 128 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale G05 - Alte intruziuni şi dezechilibre 

umane şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală G05 - Alte intruziuni şi dezechilibre umane  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 102 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Presiune localizată pe toată suprafaţa sitului 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - scăzută – afectează specia Canis lupus 

 M - medie – afectează specia Lynx lynx 

C.4 Detalii Persecuţia este consecinţa percepţiei carnivorelor mari drept 

prădători ai animalelor domestice de către crescătorii de 

animale şi micii proprietari/gospodării din zona sitului 

Natura 2000, dar şi de către vânători şi gestionarii fondurilor 

de vânătoare care se suprapun cu situl, care privesc 

carnivorele mari ca pe un concurent ce cauzează pagube în 

efectivele de specii de interes cinegetic, în principal a 
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ierbivorelor: căprior, cerb, mistreţ. Persecuţia se manifestă 

inclusiv prin prinderea şi omorârea puilor. Carnivorele mari 

evită compania oamenilor, astfel încât prezenţa umană în sit, 

din diferite motive: vânătoare, activităţi silvice, turism, 

circulaţie determină retragerea indivizilor către zone mai 

puţin umblate şi mai liniştite. De asemenea, prezenţa umană 

şi zgomotul influenţează distribuţia prăzii pe suprafaţa 

sitului. 

 

Tabelul nr. 129 

Tabelul C: lista atributelor h ărţii presiunii actuale H01.05 - Poluarea difuză a apelor de 

suprafaţă, cauzată de activităţi agricole şi forestiere şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală H01.05 - Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de 

activităţi agricole şi forestiere  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 103 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Uneori, activităţile agricole şi forestiere pot avea 

repercusiuni asupra apelor de suprafaţă. Scurgerile de 

carburanţi pot afecta calitatea apei din habitatele acvatice. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - scăzută 

C.4 Detalii Habitatele acvatice sunt folosite pentru reproducere de 

diferite specii de amfibieni. În prezent această formă de 

impact are efect nesemnificativ asupra succesului 

reproductiv al speciilor. 

 

Tabelul nr. 130 

Tabelul C: lista atributelor h ărţii presiunii actuale I01- Specii invazive non-native - 

alogene şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală I01- Specii invazive non-native - alogene   

C.1. Localizarea presiunii Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 
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actuale - geometrie nr. 104 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Sporadic, pe toată suprafaţa sitului. Mai accentuat în zonele 

unde a fost plantat salcâmul - Robinia pseudoacacia. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

M - medie 

C.4 Detalii Cea mai comună specie invazivă la nivelul sitului 

ROSCI0322 Muntele Şes este salcâmul - Robinia 

pseudoacacia. În anumite puncte, această specie este deja 

problematică, perturbând structura tipică a habitatelor de 

interes comunitar. Alte specii invazive observate în teren: 

Quercus rubra - plantat uneori prin practicile silvice, 

Reynoutria japonica, Echinocystis lobata, Helianthus 

tuberosus. 

 

Tabelul nr. 131 

Tabelul C: lista atributelor h ărţii presiunii actuale I02 - Specii native – indigene - 

problematice şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală I02 - Specii native – indigene - problematice  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 105 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

În zonele despădurite, în pajiştile unde au fost abandonate 

practicile de păşunat şi cosit, precum şi în apropierea 

grajdurilor şi a locurilor de adăpare a animalelor - oi, vite, 

capre. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

M - medie 

C.4 Detalii Cea mai comună specie nativă problematică este urzica - 

Urtica dioica, a cărei apariţie este legată de practicile de 

creştere a animalelor - nitrificarea solurilor ca urmare a 

dejecţiilor animale. Alte specii native problematice: Populus 

tremula, Betula pendula - cele două specii pot reprezenta 

primele stadii de succesiune dupa tăierea pădurii la ras; pot 
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impiedica dezvoltarea vegetaţiei lemnoase tipice, Crataegus 

sp., Rosa sp., Rubus sp, Prunus spinosa - tufele din aceste 

specii pot ocupa suprafeţele habitatelor de pajişti, în lipsa 

activităţilor umane tipice, perturbând puternic structura 

acestor habitate, Pteridium aquilinum - în anumite zonele 

despădurite se poate instala o vegetaţie cu ferigi, cu o 

densitate ce poate impiedica regenerarea naturală a pădurii  

 

Tabelul nr. 132 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale J01.01 - Incendii şi intensităţii 

acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală J01.01 - Incendii  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 106 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Sporadic, în tot situl. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - Scăzută 

C.4 Detalii Potenţialul distructiv total al acestei presiuni face necesară 

inventarierea sa în toate formele - vetre de foc, suprafeţe 

reduse incendiate. La momentul realizării studiilor de teren, 

presiunea se manifesta redus la nivelul ariei protejate. 

 

Tabelul nr. 133 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale J03.01 - Reducerea sau pierderea de 

caracteristici specifice de habitat şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală J03.01 - Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice 

de habitat  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 107 

C.2. Localizarea presiunii În zonele cu exploatare prin rărire sau în ochiuri a pădurilor. 
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actuale - descriere În pajiştile unde se realizează practicile de păşunat şi cosit, 

precum şi în apropierea grajdurilor şi a locurilor de adăpare 

a animalelor - oi, vite, capre. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

M - medie 

C.4 Detalii Această presiune poate afecta atât habitatele de pădure, cât 

şi cele de pajişte. Ca urmare a specificului siturilor Natura 

2000 de îmbinare a nevoilor de dezoltare umane cu 

necesităţile naturii, anumite practici cu potenţial distructiv 

sunt permise. Un exemplu ar fi exploatarea pădurilor, 

realizată prin rărire sau în ochiuri. De asemenea, păşunatul 

sau cositul pajiştilor. Chiar şi la o intensitate acceptabilă, 

aceste activităţi necesare supravieţuirii comunităţilor locale 

au un anumit impact asupra habitatelor, cartate prin 

intermediul acestei presiuni. 

 

Tabelul nr. 134 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale J03.01.01 - Reducerea 

disponibilit ăţii pr ăzii şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală J03.01.01 - Reducerea disponibilităţii prăzii  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 108 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Presiunea se manifestă în tot situl. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

M - medie 

C.4 Detalii Presiunea se manifestă prin menţinerea populaţiilor de specii 

de interes cinegetic, prin vânătoare şi braconaj, mai ales la 

căprioară, cerb, mistreţ şi iepure, care reprezintă hrana 

naturală a lupului, râsului, la niveluri care nu iau în 

considerare necesităţile de hrană ale speciilor de carnivore 

ocrotite, populaţiile acestora fiind estimate de gestionarii 
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fondurilor de vânătoare cu care se suprapune situl ca fiind 0 

(zero) pentru toate fondurile la specia Lynx lynx, şi 0 (zero) 

la Canis lupus pentru toate fondurile, cu excepţia fondurilor 

Peştiş şi Gepiş. 

 

Tabelul nr. 135 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale K01.01 - Eroziune şi intensităţii 

acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală K01.01 - Eroziune  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 109, 113 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

În apropierea drumurilor de acces ne-asfaltate, în zonele 

supra-păşunate, sau pe versanţi foarte înclinaţi. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - scăzută 

C.4 Detalii Această presiune poate avea uneori cauze antropice - căi de 

acces, supra păşunat, alteori cauze naturale - versanţi foarte 

inclinaţi. Intensitatea ei diferă de la loc la loc, în funcţie de 

suprafaţa afectată, şi de cauză, putând fi scăzută, medie sau 

ridicată, dar raportat la suprafaţa sitului se poate considera 

de intensitate scazută. 

 

Tabelul nr. 136 

Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunii actuale K02.01 - Schimbarea compoziţiei de 

specii - succesiune şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii - succesiune   

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 110, 114 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

În zonele despădurite, în pajiştile unde au fost abandonate 

practicile de păşunat şi cosit. 

C.3. Intensitatea presiunii M - medie 
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actuale 

C.4 Detalii Presiunea reprezintă rezultatul unei activităţi umane 

permise, realizatela diferite nivele în cadul sitului. În 

momentul observării în teren, rezultatul acestor tăieri era 

reperezentat de diferite stadii de succesiune ale pădurii - 

tufăriş, lăstăriş, păriş, pădure tânără. În cazul în care un tip 

de habitat se află în diferite stadii de succesiune acesta nu 

prezintă compoziţia specifică (compoziţia de specii de 

plante) care să garanteze menţinerea structurii şi funcţiilor 

habitatului de interes conservativ. În cazul pajiştilor afectate, 

presiunea o reprezintă abandonul practicilor de cosit sau 

păşunat, iar rezultatul sunt stadiile de succesiune - tufăriş, 

lăstăriş. 

 

Tabelul nr. 137 

Tabelul C: lista atributelor h ărţii presiunii actuale L07 - Furtuni, cicloane şi intensităţii 

acesteia 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală L07 - Furtuni, cicloane  

C.1. Localizarea presiunii 

actuale - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 111 

C.2. Localizarea presiunii 

actuale - descriere 

Sporadic, în tot situl. 

C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 

S - scăzută 

C.4 Detalii Ca urmare a vânturilor puternice, crengile se pot rupe, iar 

copacii mai bătrâni sau expuşi pot cădea. În zonele unde au 

fost observate căderi dese, sau rupturi de crengi, a fost 

înregistrată această presiune. La nivelul întregului sit, este o 

presiune redusă, deşi punctual poate afecta starea pădurii 

semnificativ. 
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2.5.2.2 Harta ameninţărilor viitoare şi a intensităţii acestora la nivelul 

ariei naturale protejate 

 

Tabelul nr. 138 

Tabelul D: lista atributelor h ărţii ameninţării viitoare A02.03 - Înlocuirea păşunii cu 

terenuri arabile şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare A02.03 - Înlocuirea păşunii cu terenuri arabile  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 115 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

Habitate de păşune 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

M - medie 

D.4 Detalii Terenurile de vânătoare a speciilor de lilieci includ lizierele 

de pădure şi suprafeţele păşunate aflate în vecinătate. 

Transformarea unora dintre ele în terenuri arabile ar avea ca 

efect reducerea suprafeţei habitatelor de hrănire a liliecilor. 

 

Tabelul nr. 139 

Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţării viitoare A03.02 - cosire ne-intensivă şi 

intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenintare viitoare A03.02 - cosire ne-intensivă 

D.1. Localizarea 

amenintarii viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 116 

D.2. Localizarea 

amenintarii viitoare  

- descriere  

Punctual în apropiere de Lugaşu de Sus - Pădurea Lazăre. 

D.3. Intensitatea M - medie  
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amenintarii viitoare   

D.4 Detalii Cositul poate afecta punctual viabilitatea pe termen lung a 

speciei Isophya stysi 

 

Tabelul nr. 140 

Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţării viitoare A03.03 - Abandonarea/lipsa 

cosirii şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare A03.03 - Abandonarea/lipsa cosirii  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 117 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

Este posibilă în toate suprafeţele de fânaţe din sit. Cele mai 

expuse sunt fânaţele aflate la distanţe mai mari faţă de 

suprafeţele locuite. 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

R - ridicată 

D.4 Detalii Tendinţa la nivelul sitului este de îmbătrânire şi de scădere 

numerică a populaţiei. Ambele fenomene contribuie la 

abandonarea cosirii în diferite suprafeţe din sit, cele mai 

expuse fiind fânaţele aflate la distanţe mai mari faţă de 

suprafeţele locuite. 

 

Tabelul nr. 141 

Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţării viitoare A04 - Păşunatul şi intensităţii 

acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare A04 - Păşunatul  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 118 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

Ameninţare localizată pe toată suprafaţa sitului 
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- descriere 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

R - ridicată 

D.4 Detalii Intensificarea acestei activităţi, precum şi creşterea 

numărului de animale domestice care păşunează în sit şi în 

vecinătatea acestuia va duce la exacerbarea persecuţiei şi la 

reducerea resurselor vegetale care rămân în cantitate mai 

mică pentru paricopitatele sălbatice, hrana naturală a 

carnivorelor mari. 

 

Tabelul nr. 142 

Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţării viitoare A04.01 - Păşunatul intensiv şi 

intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare A04.01 - Păşunatul intensiv  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 119, 143 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

Este posibilă la marginile sitului. Cele mai expuse sunt 

suprafeţele aflate la limitele sitului, mai ales cele aflate 

aproape de suprafeţele locuite. 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

M - medie 

D.4 Detalii Tendinţa la nivelul sitului este de îmbătrânire şi de scădere 

numerică a populaţiei. Ambele fenomene contribuie la 

abandonarea practicilor de cultivare a terenurilor. 

 

Tabelul nr. 143 

Tabelul D: lista atributelor h ărţii ameninţării viitoare A04.03 - Abandonarea sistemelor 

pastorale, lipsa păşunatului şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare A04.03 - Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa 

păşunatului  
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D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 120 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

Este posibilă în toate suprafeţele de păşune din sit. Cele mai 

expuse sunt păşunile mai mici, şi cele aflate la distanţe mai 

mari faţă de suprafeţele locuite. 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

R - ridicată 

D.4 Detalii Tendinţa la nivelul sitului este de îmbătrânire şi de scădere 

numerică a populaţiei. Ambele fenomene contribuie la 

abandonarea sistemelor pastorale, cele mai expuse fiind 

păşunile aflate la distanţe mai mari faţă de suprafeţele 

locuite. 

 

Tabelul nr. 144 

Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţării viitoare A05.01 - Creşterea animalelor şi 

intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare A05.01 - Creşterea animalelor  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 121 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

Ameninţare localizată pe toată suprafaţa sitului 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

R - ridicată 

D.4 Detalii Intensificarea acestei activităţi va atrage după sine 

intensificarea persecuţiei, cauza majoră a extincţiei 

carnivorelor mari. 

 

Tabelul nr. 145 
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Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţării viitoare A07 - Utilizarea produselor 

biocide, hormoni şi substanţe chimice şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare A07 - Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe 

chimice  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 122 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

Ameninţare localizată pe toată suprafaţa sitului 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

R - ridicată 

D.4 Detalii Aceste practici pot afecta fauna de nevertebrate care 

reprezintă baza trofică a speciilor de lilieci. 

 

Tabelul nr. 146 

Tabelul D: lista atributelor h ărţii ameninţării viitoare B02 - Gestionarea şi utilizarea 

pădurii şi plantaţiei şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare B02 - Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 123 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

În tot situl, mai ales pe suprafeţele retrocedate de pădure. 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

S - scăzută 

D.4 Detalii Managementul forestier, activităţile care ţin de exploatarea 

şi gestionarea masei lemnoase poate duce uneori la 

degradarea calităţii habitatului forestier din punctul de 

vedere al structurii şi funcţiilor adecvate pentru a se 
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menţine/realiza starea de conservare favorabilă a speciilor 

de mamifere, prin modificarea structurii spaţiale a 

habitatelor utilizate ca şi adăpost sau sursă de hrană de către 

speciile de mamifere de interes conservativ. De asemenea, 

activităţile silvice, prin prezenţa antropică şi a utilajelor, 

aparatelor utilizate generează un anumit deranj, care pot 

afecta speciile de mamifere. Astfel, asupra speciilor de 

carnivore mari, în întreaga zonă Carpatică, inclusiv în 

România, presiunile actuale cu cel mai mare impact negativ 

sunt fragmentarea habitatelor, deranjul uman, acceptanţa 

redusă, reţeaua de transport şi dezvoltarea infrastructurii 

(Kaczensky et al., 2012). 

 

 

Tabelul nr. 147 

Tabelul D: lista atributelor h ărţii ameninţării viitoare B02.04 - Îndepărtarea arborilor 

uscaţi sau în curs de uscare şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare B02.04 - Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 124 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

În tot situl, mai ales pe suprafeţele retrocedate de pădure. 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

R - ridicată 

D.4 Detalii Îndepărtarea arborilor uscaţi are efecte negative asupra 

populaţiilor de insecte care reprezintă sursa de hrană a 

speciei ţintă - de chiroptere, precum şi prin limitarea 

numărului de adăposturi diurne disponibile - scorburi. În 

acelaşi timp arborii de fag în curs de uscare reprezintă 

habitatul speciei de interes conservativ Rosalia alpina.Este 
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previzibilă intensificarea acestei activităţi în viitor 

 

Tabelul nr. 148 

Tabelul D: lista atributelor h ărţii ameninţării viitoare B03 - Exploatare forestiera fără 

replantare sau refaceree naturală şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare B03 - Exploatare forestiera fără replantare sau refaceree 

naturală  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 125 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

În tot situl, mai ales pe suprafeţele retrocedate de pădure. 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

S - scăzută 

D.4 Detalii Este posibil ca procesul de retrocedare a proprietăţilor să 

aibă drept consecinţe intensificarea practicilor de tăiere la 

ras, precum şi a fenomenelor de tăiere în delict - proprietarii 

unor suprafeţe mai mici nu pot asigura paza acestora. 

 

Tabelul nr. 149 

Tabelul D: lista atributelor h ărţii ameninţării viitoare C01.01.01 - Cariere de nisip şi 

pietri ş şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare C01.01.01 - Cariere de nisip şi pietriş  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 126 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

În tot situl, acolo unde substratul o permite. 

D.3. Intensitatea M - medie 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

329 

 

ameninţării viitoare 

D.4 Detalii Realizarea viitoarei autostrăzi A3 la nord de sit va duce la 

creşterea necesarului de piatră şi nisip. Zonele ameninţate 

sunt cele care au substratul necesar acestui tip de construcţii. 

 

Tabelul nr. 150 

Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţării viitoare D01.02 - Drumuri, autostrăzi şi 

intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare D01.02 - Drumuri, autostrăzi  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 127 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

La N de sit se va finaliza autostrada A3, de asemenea este 

posibilă îndesirea reţelei de drumuri în perspectivă  

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

S - scăzută 

D.4 Detalii Drumurile de acces sunt principalii vectori de pătrundere şi 

extindere a impacturilor umane în situl Natura 2000. 

Căile de acces moderne pot reprezenta bariere pentru 

diferitele specii de animale, apărând riscul rănirii sau 

uciderii accidentale a acestora.  

 

Tabelul nr. 151 

Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţării viitoare D03.01.02 - Diguri/zone turistice 

şi de agrement şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare D03.01.02 - Diguri/zone turistice şi de agrement  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 128 

D.2. Localizarea V. Fânaţelor - Cuieşd, V. Morii - Peştiş, V. Gepiş - Groşi; 
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ameninţării viitoare  

- descriere 

V. Omului - Luncşoara, V. Cetea - Cetea, V. Şerani - Borod, 

V. Dirighiu - Halmăşd, V. Cerasei - Cosniciu de Jos; pe 

afluenţii şi izvoarele acestor văi. Afluenţi ai Barcăului - 

Preoteasa 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

S - scăzută 

D.4 Detalii Viabilitatea pe termen lung a unor specii de insecte, în 

locurile respective, poate fi afectată dacă se vor construi 

diguri. 

 

Tabelul nr. 152 

Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţării viitoare E01 - Urbanizare şi intensităţii 

acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare E01 - Urbanizare  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 129 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

În tot situl, aproape de alte localităţi. 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

S - scăzută 

D.4 Detalii Reducerea suprafeţei habitatului speciilor de lilieci prin 

extinderea localităţilor învecinate sitului. 

 

Tabelul nr. 153 

Tabelul D: lista atributelor h ărţii ameninţării viitoare E01.01 - Urbanizare continuă şi 

intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare E01.01 - Urbanizare continuă  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 130 
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geometrie 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

În tot situl, aproape de alte localităţi. 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

M - medie 

D.4 Detalii În cazul intensificării ritmului de  extindere a zonelor urbane 

şi rurale locuite, prin construcţia de vile, cabane, lăcaşe de 

cult, va rezulta degradarea, fragmentarea şi reducerea 

suprafeţei habitatului speciei protejate. 

 

Tabelul nr. 154 

Tabelul D: lista atributelor h ărţii ameninţării viitoare E01.03 - Habitare dispersată - 

locuinţe risipite, disperse  şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare E01.03 - Habitare dispersată - locuinţe risipite, disperse   

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 131 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

În tot situl, mai ales în apropiere de alte zone locuite. 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

M - medie 

D.4 Detalii Ameninţarea ar putea deveni de intensitate medie în cazul 

construirii de noi locuinţe/gospodării dispersate. 

 

Tabelul nr. 155 

Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţării viitoare F03.01 - Vânătoarea şi intensităţii 

acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare F03.01 - Vânătoarea  

D.1. Localizarea Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 
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ameninţării viitoare - 

geometrie 

nr. 132 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

În tot situl 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

R - ridicată 

D.4 Detalii În cazul în care se aplică măsurile de conservare şi se 

observă o creştere a populaţiei de carnivore, ce va duce 

implicit şi la vânarea de către carnivore a unui număr mai 

mare de exemplare din speciile pradă, posibil şi atacarea 

animalelor domestice, este posibilă solicitarea de derogări 

pentru vânarea acestora, mai ales în contextul acceptanţei 

reduse a carnivorelor mari, ceea ce contravine obiectivelor 

sitului. Ameninţarea se manifestă prin menţinerea 

populaţiilor de specii de interes cinegetic, mai ales 

căprioară, cerb, mistreţ şi iepure, care reprezintă hrana 

naturală a lupului, râsului, la niveluri care nu iau în 

considerare necesităţile de hrană ale speciilor de carnivore 

ocrotite, populaţiile acestora fiind estimate de gestionarii 

fondurilor de vânătoare cu care se suprapune situl ca fiind 0 

(zero) pentru toate fondurile la specia Lynx lynx, şi 0 (zero) 

la Canis lupus pentru toate fondurile, cu excepţia fondurilor 

Peştiş şi Gepiş. 

 

Tabelul nr. 156 

Tabelul D: lista atributelor h ărţii ameninţării viitoare F03.02.03 - Capcane, otrăvire, 

braconaj şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare F03.02.03 - Capcane, otrăvire, braconaj  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 133 
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D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

În tot situl 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

R - ridicată 

D.4 Detalii Intensificarea acestor activităţi ilegale ar putea determina 

reducerea populaţiei de carnivore direct şi indirect prin 

scăderea populaţiilor de pradă. 

 

Tabelul nr. 157 

Tabelul D: lista atributelor h ărţii ameninţării viitoare G01.03 - Vehicule  motorizate şi 

intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare G01.03 - Vehicule  motorizate  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 134 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

Ameninţarea este localizată pe întreg situl, cu precădere pe 

şoseaua modernizată 1H: Aleşd - Nuşfalău, respectiv 

şoseaua 108H care se desprinde din 1H în direcţia Popeşti - 

via Pădurea Neagră, dar şi pe restul drumurilor pietruite şi 

forestiere din sit 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

R - ridicată 

D.4 Detalii Intensificarea circulaţiei motorizate şi extinderea reţelei de 

drumuri, modernizate şi nemodernizate, are ca efect 

fragmentarea habitatului şi reducerea suprafeţei, deranjarea 

animalelor şi îngreunarea dispersiei juvenililor de carnivore 

mari şi a deplasărilor indivizilor maturi. 

 

Tabelul nr. 158 

Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţării viitoare G05 - Alte intruziuni şi 

dezechilibre umane şi intensităţii acesteia 
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Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare G05 - Alte intruziuni şi dezechilibre umane  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 135 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

Ameninţarea poate afecta întreg situl 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

R - ridicată 

D.4 Detalii Carnivorele evită compania oamenilor, astfel încât 

intensificarea prezenţei umane în sit, din diferite motive: 

vânătoare, activităţi silvice, turism, circulaţie, determină 

retragerea indivizilor către zone mai puţin umblate şi mai 

liniştite. De asemenea, prezenţa umană şi zgomotul 

influenţează distribuţia prăzii pe suprafaţa sitului 

 

Tabelul nr. 159 

Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţării viitoare H01.05 - Poluarea difuză a apelor 

de suprafaţă, cauzată de activităţi agricole şi forestiere şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare H01.05 - Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de 

activităţi agricole şi forestiere  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 136 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

V. Fânaţelor - Cuieşd, V. Morii - Peştiş, V. Gepiş - Groşi; V. 

Omului - Luncşoara, V. Cetea - Cetea, V. Şerani - Borod, V. 

Dirighiu - Halmăşd, V. Cerasei - Cosniciu de Jos; pe 

afluenţii şi izvoarele acestor văi. Afluenţi ai Barcăului - 

Preoteasa 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

S - scăzută 
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D.4 Detalii Viabilitatea pe termen lung a unor specii de insecte, în 

locurile respective, poate fi afectată dacă se vor polua aceste 

ape. 

 

Tabelul nr. 160 

Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţării viitoare I01- Specii invazive non-native - 

alogene şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare I01- Specii invazive non-native - alogene   

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 137 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

În tot situl 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

R - ridicată 

D.4 Detalii Salcâmul - Robinia pseudoacacia - reprezintă deja o 

problemă în sit. Este de aşteptat ca această specie să se 

extindă. Ameninţarea vizează şi restul speciilor invazive - 

Quercus rubra, Reynoutria japonica, Echinocystis lobata, 

Helianthus tuberosus. 

 

Tabelul nr. 161 

Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţării viitoare J02.06 - Captarea apelor de 

suprafaţă şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare J02.06 - Captarea apelor de suprafaţă  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 138 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

V. Fânaţelor - Cuieşd, V. Morii - Peştiş, V. Gepiş - Groşi; V. 

Omului - Luncşoara, V. Cetea - Cetea, V. Şerani - Borod, V. 
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- descriere Dirighiu - Halmăşd, V. Cerasei - Cosniciu de Jos; pe 

afluentii şi izvoarele acestor văi. Afluenţi ai Barcăului - 

Preoteasa 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

S - scăzută 

D.4 Detalii Viabilitatea pe termen lung a unor specii de insecte, în 

locurile respective, poate fi afectată dacă se vor construi 

captări de ape. 

 

Tabelul nr. 162 

Tabelul D: lista atributelor h ărţii ameninţării viitoare J03.01 - Reducerea sau pierderea 

de caracteristici specifice de habitat şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare J03.01 - Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice 

de habitat  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 139 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

În păduri retrocedate - creşterea presiunii de exploatare, 

precum şi în habitatele de păşune sau fânaţe - prin 

abandonarea acestora. 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

R - ridicată 

D.4 Detalii Retrocedarea pădurilor va duce la intensificarea presiunii de 

exploatare, ce va fi reflectată în reducerea sau pierderea de 

caracteristici. În habitatele de pajişti abandonarea practicilor 

de cosit şi păşunat va duce la acelaşi rezultat. 

 

Tabelul nr. 163 

Tabelul D: lista atributelor h ărţii ameninţării viitoare J03.01.01 - Reducerea 

disponibilit ăţii pr ăzii şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare J03.01.01 - Reducerea disponibilităţii prăzii 
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D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 140 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

Ameninţarea se regăseşte în tot situl 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

R - ridicată 

D.4 Detalii Ameninţarea se manifestă prin menţinerea şi în viitor, prin 

vânătoare şi braconaj, a populaţiilor de specii de interes 

cinegetic, mai ales căprioară, cerb, mistreţ şi iepure, care 

reprezintă hrana naturală a lupului, râsului, la niveluri care 

nu iau în considerare necesităţile de hrană ale speciilor de 

carnivore ocrotite, populaţiile acestora fiind estimate de 

gestionarii fondurilor de vânătoare cu care se suprapune situl 

ca fiind 0 (zero) pentru toate fondurile la specia Lynx lynx, 

şi 0 (zero) la Canis lupus pentru toate fondurile, cu excepţia 

fondurilor Peştiş şi Gepiş.  

 

Tabelul nr. 164 

Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţării viitoare K02.01 - schimbarea compoziţiei 

de specii - succesiune şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenintare viitoare K02.01 - schimbarea compoziţiei de specii - succesiune  

D.1. Localizarea 

amenintarii viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 141 

D.2. Localizarea 

amenintarii viitoare  

- descriere  

În toate habitatele de păşune şi fânaţe - 6230, 6240, 6510, 

6520, precum şi în habitate umede - 3260 sau de stâncării - 

8220. 

D.3. Intensitatea 

amenintarii viitoare   

R - ridicată  

D.4 Detalii În habitatele de pajişti abandonarea practicilor de cosit si 
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păşunat va duce la modificarea compoziţiei de specii. 

Habitatele 3260 şi 8220 sunt înconjurate de păduri, a căror 

exploatare intensă va duce la modificarea compoziţiei de 

specii. 

 

Tabelul nr. 165 

Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţării viitoare M01.02 - Secete şi precipita ţii 

scăzute şi intensităţii acesteia 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Ameninţare viitoare M01.02 - Secete şi precipitaţii scăzute  

D.1. Localizarea 

ameninţării viitoare - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - Hărţi, 

nr. 142, 144 

D.2. Localizarea 

ameninţării viitoare  

- descriere 

Toată suprafaţa sitului. Afectate vor fi unele izvoare mai 

mici, dar pot dispărea chiar şi pâraiele mai mici. 

D.3. Intensitatea 

ameninţării viitoare 

M - medie 

D.4 Detalii Nu se aşteaptă schimbări foarte puternice de-a lungul 

deceniilor viitoare. Este posibilă însă o creştere a numărului 

de ani cu evenimente extreme de tipul secetelor. 

 

 

2.5.3 Evaluarea impacturilor asupra speciilor 

 

2.5.3.1 Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 

speciilor   

 

Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 

speciei 

 

a) Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 

92/43/CEE  
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Nu e cazul 

 

b) Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 

92/43/CEE 

 

Tabelul nr. 166 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală B02.04 - îndepărtarea arborilor 

uscaţi sau în curs de uscare asupra speciei Rosalia alpina - 1087 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de 

uscare  

E.1 Specia Rosalia alpina - 1087 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 145 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

În pădurile unde a fost găsită specia - lângă Peştiş, 

Halmăşd  

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

S - scăzută 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Viabilitatea pe termen lung a speciei, în locurile 

respective - estimate la cca. 500 metri în jurul 

punctelor de prezenţă a speciei, este afectată. 

 

Tabelul nr. 167 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A03.02 - Cosire neintensivă 

asupra speciei Isophya stysi - 4050 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A03.02 - Cosire neintensivă  

E.1 Specia Isophya stysi - 4050 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

340 

 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 146 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

În apropiere de Lugaşu de Sus - Pădurea Lăzare  

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

S - scăzută 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Viabilitatea pe termen lung a speciei, în locurile 

respective, este afectată 

 

c) Specii de amfibieni enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 

92/43/CEE 

 

Tabelul nr. 168 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.02 - Păşunatul neintensiv 

asupra speciei Triturus cristatus 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.02 - Păşunatul neintensiv  

E.1 Specia Triturus cristatus 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr 147 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

În vecinătatea rezervaţiei naturale Mlaştina de la 

Iaz.  

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

S - scăzută - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectată 
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E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Animalele domestice, vaci şi oi se adapă în 

habitatul folosit de tritonul cu creastă pentru 

reproducere. Această presiune acţionează însă 

punctiform nefiind identificată în alte zone folosite 

pentru reproducere de către tritonul cu creastă. 

 

Tabelul nr. 169 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi 

asupra speciei Triturus cristatus 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi  

E.1 Specia Triturus cristatus 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 148 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Pe toată suprafaţa sitului, dar restrâns comparativ 

cu distribuţia în sit a tritonului cu creastă.  

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

S - scăzută - viabilitatea pe termen lung a speciei, 

în locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Habitatele acvatice folosite pentru reproducere de 

către tritonul cu creastă sunt situate în afara 

drumurilor, existenţa acestora în sit având ca efect 

eventual fragmentarea habitatului tritonului cu 

creastă. Această specie însă dispersează pe o 

distanţă redusă de circa 1 km astfel că impactul 

drumurilor este nesemnificativ asupra speciei. 
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Tabelul nr. 170 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală H01.05 - Poluarea difuză a apelor 

de suprafaţă, cauzată de activităţi agricole şi forestiere asupra speciei Triturus cristatus 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală H01.05 - Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, 

cauzată de activităţi agricole şi forestiere  

E.1 Specia Triturus cristatus 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 149 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Potenţial pe toată suprafaţa sitului dar punctiform 

comparativ cu distribuţia în sit a tritonului cu 

creastă.  

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

S - scăzută - viabilitatea pe termen lung a speciei, 

în locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Scurgerile de carburanţi pot afecta calitatea apei din 

habitatele acvativce folosite pentru reproducere de 

tritonul cu creastă.. în prezent această formă de 

impact are efect nesemnificativ asupra succesului 

reproductiv al speciei. 

 

Tabelul nr. 171 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală C01.01 - Extragere de nisip si 

pietri ş asupra speciei Bombina variegata 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală C01.01 - Extragere de nisip si pietriş  

E.1 Specia Bombina variegata 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 150 
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E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Punctiform în Pădurea Neagră 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

S - scăzută - viabilitatea pe termen lung a speciei, 

în locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Activitate rară cu impact negativ nesemnificativ 

asupra populaţiei de buhai de baltă cu burta 

galbenă. 

 

Tabelul nr. 172 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi 

asupra speciei Bombina variegata 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi  

E.1 Specia Bombina variegata 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 151 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Pe toată suprafaţa sitului dar restrâns comparativ cu 

distribuţia în sit a speciei.  

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

S - scăzută - viabilitatea pe termen lung a speciei, 

în locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Traficul auto pe majoritatea drumurilor este puţin 

intens. Majoritatea habitatelor acvatice sunt 

localizate lângă aceste drumuri. Mortalitatea indusă 

în rândul populaţiilor de amfibieni este neglijabilă, 
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în condiţiile în care datorită reliefului, acumularea 

naturală a apei este mult mai dificilă în absenţa 

acestor drumuri. 

 

Tabelul nr. 173 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală H01.05 - Poluarea difuză a apelor 

de suprafaţă, cauzată de activităţi agricole şi forestiere asupra speciei Bombina 

variegata 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală H01.05 - Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, 

cauzată de activităţi agricole şi forestiere  

E.1 Specia Bombina variegata 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 152 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Potenţial pe toată suprafaţa sitului dar punctiform 

comparativ cu distribuţia în sit a tritonului cu 

creastă.  

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

S - scăzută - viabilitatea pe termen lung a speciei, 

în locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Scurgerile de carburanţi pot afecta calitatea apei din 

habitatele acvativce folosite pentru reproducere de 

tritonul cu creastă.. în prezent această formă de 

impact are efect nesemnificativ asupra succesului 

reproductiv al speciei. 
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d. Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 

92/43/CEE 

 

Tabelul nr. 174 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală B02 - Gestionarea şi utilizarea 

pădurii şi plantaţiei asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală B02 - Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei   

E.1 Specia Lynx lynx 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 153 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Presiunea este prezentă în toate habitatele forestiere 

din sit. 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

R - ridicată 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Managementul forestier general, exploatarea prin 

îndepărtarea completă a pădurii (arborilor), rărirea 

excesivă şi extragerea arborilor duc la degradarea 

calităţii habitatului speciilor de mamifere, prin 

modificarea structurii pădurilor şi modificarea 

acestora în sensul mediului de viaţă al râsului, 

reducerea suprafeţelor ocupate de pădure. De 

asemenea, activităţile silvice generează deranj. 

Astfel, asupra speciilor de carnivore mari, în 

întreaga zonă Carpatică, inclusiv în România, 

presiunile actuale cu cel mai mare impact negativ 

sunt fragmentarea habitatelor, deranjul uman, 

acceptanţa redusă, reţeaua de transport şi 
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dezvoltarea infrastructurii (Kaczensky et al., 2012). 

Activităţile specifice de gestionare forestieră a 

pădurii, prin prezenţa umană, a drumurilor de 

exploatare şi a utilajelor, duc la deranj, dar şi la 

apariţia unor păduri cărora să le lipsească aspectul 

închegat, care să nu ofere condiţii bune de adăpost 

şi de vânătoare pentru lup, râs şi chiroptere. 

 

Tabelul nr. 175 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală B03 - Exploatare forestieră fără 

replantare sau refacere naturală asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală B03 - Exploatare forestieră fără replantare sau 

refacere naturală  

E.1 Specia Lynx lynx 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 154 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

În habiatele forestiere utilizate de specie ca şi 

habitat de hrănire şi adăpost. 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

R - ridicată 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Râsul este extrem de vulnerabil la îndepărtarea 

completă/parţială a pădurii, apariţia acestor 

suprafeţe fragmentează şi duce la reducerea 

habitatului disponibil pentru specie. Râsul este 

extrem de vulnerabil la activitatea de exploatare a 

habitatelor forestiere, în special la cele care 

deteriorează habitatul, îl fragmentează şi duce la 
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reducerea habitatului disponibil pentru specie. 

 

Tabelul nr. 176 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi 

asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi  

E.1 Specia Lynx lynx 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 155 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Presiune localizată pe toată suprafaţa sitului 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

R - ridicată 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Presiunea se manifestă prin modernizarea şi 

extinderea reţelei de transport rutier, care are drept 

şi consecinţă intensificarea circulaţiei motorizate, 

activitate care perturbă deplasarea indivizilor şi 

dispersia juvenililor. Extinderea reţelei de drumuri 

afectează în mod direct specia prin fragmentarea 

habitatului şi deranjul provocat de poluarea fonică. 

Specia este de asemenea vulnerabilă la moartea 

accidentală pe şosele. 

 

Tabelul nr. 177 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală D02.01.01 - Linii electrice şi de 

telefon suspendate asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 
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A.1. Presiune actuală D02.01.01 - Linii electrice şi de telefon suspendate  

E.1 Specia Lynx lynx 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 156 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Presiune localizată pe toată suprafaţa sitului acolo 

unde se găsesc linii electrice şi de telefon 

suspendate 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

M - medie 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Tăierea vegetaţiei lemnoase pe traseul liniilor 

electrice şi de telefonie duce la fragmentarea 

habitatului, degradarea habitatului şi deranj 

antropic. 

 

Tabelul nr. 178 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală E01.01 - Urbanizare continuă 

asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală E01.01 - Urbanizare continuă  

E.1 Specia Lynx lynx 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 157 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

În apropierea zonelor locuite 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

M - medie 
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speciei 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Presiunea se manifestă prin extinderea zonelor 

urbane şi rurale locuite, prin construcţia de vile, 

cabane, lăcaşe de cult şi reducerea în consecinţă a 

habitatului favorabil râsului. 

 

Tabelul nr. 179 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală E01.03 - Habitare dispersată - 

locuinţe risipite, disperse asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală E01.03 - Habitare dispersată - locuinţe risipite, 

disperse   

E.1 Specia Lynx lynx 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 158 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

În special în apropierea locuinţelor, la nivelul 

întregului sit 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

M - medie 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Presiunea afectează în mod direct specia prin 

deranjul, fragmentarea habitatului şi limitarea 

teritoriului speciei. 

 

Tabelul nr. 180 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală F03.01 - Vânătoarea asupra 

speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 
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A.1. Presiune actuală F03.01 - Vânătoarea  

E.1 Specia Lynx lynx 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 159 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Presiune localizată pe toată suprafaţa sitului 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

R - ridicată 

E.5 Confidenţialitate Informaţii confidenţiale 

E.6 Detalii Presiunea se manifestă prin menţinerea populaţiilor 

de specii de interes cinegetic, mai ales căprioară, 

cerb, mistreţ şi iepure, care reprezintă hrana 

naturală a lupului, râsului, la niveluri care nu iau în 

considerare necesităţile de hrană ale speciilor de 

carnivore ocrotite, populaţiile acestora fiind 

estimate de gestionarii fondurilor de vânătoare cu 

care se suprapune situl ca fiind 0 (zero) pentru toate 

fondurile la specia Lynx lynx, şi 0 (zero) la Canis 

lupus pentru toate fondurile, cu excepţia fondurilor 

Peştiş şi Gepiş.  

 

Tabelul nr. 181 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală F03.02.03 - Capcane, otrăvire, 

braconaj asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală F03.02.03 - Capcane, otrăvire, braconaj   

E.1 Specia Lynx lynx 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 160 
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asupra speciei - geometrie 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Toată suprafaţa sitului 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

R - ridicată 

E.5 Confidenţialitate Informaţii confidenţiale 

E.6 Detalii Această activitate este consecinţa percepţiei râsului 

ca şi concurent pentru speciile de vânat şi prădător 

al animalelor domestice. Conform unor informaţii 

confidenţiale obţinute, un exemplar ar fi fost 

braconat prin împuşcare în anul 2013. Această 

activitate fiind ilegală, nu putem confirma 

veridicitatea informaţiei. Datorită populaţiilor în 

mod natural reduse ale râsului, şi foarte reduse pe 

suprafaţa sitului, braconajul are un efect deosebit de 

intens. De asemenea, informaţii confidenţiale 

obţinute în timpul studiului nostru arată că 

braconajul se manifestă foarte puternic la nivelul 

populaţiilor de mistreţ şi căprior, astfel că populaţii 

sunt de 2-3 ori mai reduse decât capacitatea de 

suport, rezultanta directă fiind limitarea/dispariţia 

populaţiei de râs. 

 

Tabelul nr. 182 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală G01.03 - Vehicule motorizate 

asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală G01.03 - Vehicule motorizate  

E.1 Specia Lynx lynx 

E.2 Localizarea impacturilor Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 
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cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

- Hărţi, nr. 161 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Presiunea este localizată pe întreg situl, cu 

precădere pe şoseaua modernizată 1H: Aleşd - 

Nuşfalău, respectiv şoseaua 108H care se desprinde 

din 1H în direcţia Popeşti - via Pădurea Neagră, dar 

şi pe restul drumurilor pietruite şi forestiere din sit. 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

M - medie 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Presiunea afectează în mod direct specia prin 

poluarea fonică exercitată, prin deranjare, prin 

fragmentarea habitatului şi riscul de moarte 

accidentală. 

 

Tabelul nr. 183 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală G05 - Alte intruziuni şi 

dezechilibre umane asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală G05 - Alte intruziuni şi dezechilibre umane  

E.1 Specia Lynx lynx 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei – geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 162 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei – descriere  

Presiunea se manifestă în tot situl. 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

R - ridicată 
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E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Râsul este o specie cu mod de viaţă ascuns şi retras, 

foarte vulnerabil la prezenţa umană care determină 

retragerea indivizilor către zone mai puţin umblate 

şi mai liniştite şi deci reducerea habitatului 

disponibil. De asemenea, prezenţa umană şi 

zgomotul influenţează distribuţia prăzii pe suprafaţa 

sitului. În plus se înregistrează persecuţia 

intenţionată şi percepţia greşită a speciei. Persecuţia 

este consecinţa percepţiei râsului ca un concurent 

ce cauzează pagube în efectivele de specii de 

interes cinegetic, în principal a ierbivorelor: căprior, 

cerb, mistreţ.de către vânători şi gestionarii 

fondurilor de vânătoare care se suprapun cu situl, şi, 

într-o mai mică măsură, ca pe un prădător al 

animalelor domestice de către crescătorii de 

animale şi micii proprietari/gospodării din zona 

sitului Natura 2000. 

 

Tabelul nr. 184 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală J03.01.01 - Reducerea 

disponibilit ăţii pr ăzii asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală J03.01.01 - Reducerea disponibilităţii prăzii   

E.1 Specia Lynx lynx 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 163 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Presiunea se manifestă în tot situl. 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

R - ridicată 
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presiunile actuale asupra 

speciei 

E.5 Confidenţialitate Informaţii confidenţiale 

E.6 Detalii Vânătoarea şi braconajul speciilor de interes 

cinegetic care reprezintă hrana de bază a râsului, în 

special căprior, cerb, mistreţ şi iepure, au dus la 

reducerea disponibilităţii acestora pentru râs, 

cauzând în timp diminuarea populaţiei. Informaţii 

confidenţiale obţinute în timpul studiului nostru 

arată că braconajul se manifestă foarte puternic la 

nivelul populaţiilor de mistreţ şi căprior, astfel că 

populaţii sunt de 2-3 ori mai reduse decât 

capacitatea de suport, rezultanta directă fiind 

limitarea/scăderea populaţiei de râs. Presiunea se 

manifestă prin menţinerea populaţiilor de specii de 

interes cinegetic, mai ales căprioară, cerb, mistreţ şi 

iepure, care reprezintă hrana naturală a lupului, 

râsului, la niveluri care nu iau în considerare 

necesităţile de hrană ale speciilor de carnivore 

ocrotite, populaţiile acestora fiind estimate de 

gestionarii fondurilor de vânătoare cu care se 

suprapune situl ca fiind 0 (zero) pentru toate 

fondurile la specia Lynx lynx, şi 0 (zero) la Canis 

lupus pentru toate fondurile, cu excepţia fondurilor 

Peştiş şi Gepiş. 

 

Tabelul nr. 185 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04 - Păşunatul asupra speciei 

Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală A04 - Păşunatul  

E.1 Specia Canis lupus 

E.2 Localizarea impacturilor Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 
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cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

- Hărţi, nr. 164 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Presiune localizată pe toată suprafaţa sitului şi în 

împrejurimi. 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

R - ridicată  

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Presiunea se manifestă în mai multe direcţii, în 

primul rând prin conflictele generate datorită 

prezenţei animalelor domestice în sit şi în al doilea 

rând prin consumul de către animale a resurselor 

vegetale care rămân în cantitate mai mică pentru 

paricopitatele sălbatice, hrana naturală a lupului. 

Speciile de animale mici, ce reprezintă o sursă 

alternativă de hrană pentru lup, sunt distruse de 

oierit. 

 

Tabelul nr. 186 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A05.01 - Creşterea animalelor 

asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală A05.01 - Creşterea animalelor  

E.1 Specia Canis lupus 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 165 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Presiune localizată pe toată suprafaţa sitului şi în 

împrejurimi 

E.4 Intensitatea localizată a R - ridicată  
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impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Presiunea se manifestă în două direcţii, în primul 

rând prin conflictele generate de percepţia de către 

crescătorii de animale a lupului ca un prădător care 

decimează şeptelul, şi în al doilea rând prin 

consumul de către animale a resurselor vegetale 

care rămân în cantitate mai mică pentru 

paricopitatele sălbatice, hrana naturală a lupului.  

 

Tabelul nr. 187 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală B02 - Gestionarea şi utilizarea 

pădurii şi plantaţiei asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală B02 - Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei   

E.1 Specia Canis lupus 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 166 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Presiunea este prezentă în toate habitatele forestiere 

din sit. 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

R - ridicată 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Managementul forestier general, exploatarea prin 

îndepărtarea completă a pădurii, rărirea exagerată şi 

extragerea arborilor duce la degradarea calităţii 

habitatului speciilor de mamifere, prin modificarea 
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structurii pădurilor, reducerea suprafeţelor 

împădurite. De asemenea, activităţile silvice 

generează deranj. Astfel, asupra speciilor de 

carnivore mari, în întreaga zonă Carpatică, inclusiv 

în România, presiunile actuale cu cel mai mare 

impact negativ sunt fragmentarea habitatelor, 

deranjul uman, acceptanţa redusă, reţeaua de 

transport şi dezvoltarea infrastructurii (Kaczensky 

et al., 2012). Activităţile specifice de gestionare 

forestieră a pădurii, prin prezenţa umană, a 

drumurilor de exploatare şi a utilajelor, duc la 

deranj, dar şi la apariţia unor păduri cărora să le 

lipsească aspectul închegat, care să nu ofere condiţii 

bune de adăpost şi de vânătoare pentru lup, râs şi 

chiroptere. 

 

Tabelul nr. 188 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi 

asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi  

E.1 Specia Canis lupus 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 167 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Presiune localizată pe toată suprafaţa sitului 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

M - medie 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
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E.6 Detalii Presiunea se manifestă modernizarea şi extinderea 

reţelei de transport rutier, care are ca şi consecinţă 

intensificarea circulaţiei motorizate, activitate care 

perturbă deplasarea indivizilor. Extinderea reţelei 

de drumuri afectează în mod direct specia prin 

fragmentarea habitatului şi deranjul provocat de 

poluarea fonică. De asemenea, creşte accesibilitatea 

în zonă şi poate favoriza intensificarea vânătorii şi a 

braconajului. 

 

Tabelul nr. 189 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală D02.01.01 - Linii electrice şi de 

telefon suspendate asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală D02.01.01 - Linii electrice şi de telefon suspendate  

E.1 Specia Canis lupus 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 168 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Presiune localizată pe toată suprafaţa sitului 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

S - scăzută 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Tăierea vegetaţiei lemnoase pe traseul liniilor 

electrice şi de telefonie duce la fragmentarea 

habitatului, degradarea habitatului şi deranj 

antropic. 

 

Tabelul nr. 190 
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Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală E01.01 - Urbanizare continuă 

asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală E01.01 - Urbanizare continuă  

E.1 Specia Canis lupus 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei – geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 169 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei – descriere  

În vecinătatea zonelor locuite 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

R - ridicată 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Presiunea se manifestă prin extinderea zonelor 

urbane şi rurale locuite, prin construcţia de vile, 

cabane, lăcaşe de cult şi reducerea suprafeţei 

habitatului speciei în situl Natura 2000. 

 

Tabelul nr. 191 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală E01.03 - Habitare dispersată - 

locuinţe risipite, disperse asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală E01.03 - Habitare dispersată - locuinţe risipite, 

disperse   

E.1 Specia Canis lupus 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 170 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

În special în apropierea locuinţelor, la nivelul 

întregului sit 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

360 

 

asupra speciei - descriere  

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

S - scăzută 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Presiunea afectează în mod direct specia prin 

deranjul, fragmentarea habitatului şi limitarea 

teritoriilor speciei. 

 

Tabelul nr. 192 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală F03.01 - Vânătoarea asupra 

speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală F03.01 - Vânătoarea  

E.1 Specia Canis lupus 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 171 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Presiune localizată pe toată suprafaţa sitului 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

R - ridicată 

E.5 Confidenţialitate Informaţii confidenţiale 

E.6 Detalii Presiunea se manifestă prin menţinerea populaţiilor 

de specii de interes cinegetic, mai ales căprioară, 

cerb, mistreţ şi iepure, care reprezintă hrana 

naturală a lupului, râsului, la niveluri care nu iau în 

considerare necesităţile de hrană ale speciilor de 

carnivore ocrotite, populaţiile acestora fiind 
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estimate de gestionarii fondurilor de vânătoare cu 

care se suprapune situl ca fiind 0 (zero) pentru toate 

fondurile la specia Lynx lynx, şi 0 (zero) la Canis 

lupus pentru toate fondurile, cu excepţia fondurilor 

Peştiş şi Gepiş.  

 

Tabelul nr. 193 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală F03.02.03 - Capcane, otrăvire, 

braconaj asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală F03.02.03 - Capcane, otrăvire, braconaj  

E.1 Specia Canis lupus 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 172 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Toată suprafaţa sitului 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

R - ridicată 

E.5 Confidenţialitate Informaţii confidenţiale 

E.6 Detalii Această activitate este consecinţa percepţiei lupului 

ca şi concurent pentru speciile de vânat şi prădător 

al animalelor domestice. Lupii sunt omorâţi prin 

diverse metode, fără a se face un control real al 

populaţiei, cauzând dezechilibre numerice şi de 

structură a populaţiei. Având în vedere că este o 

activitate ilegală, nu putem furniza informaţii exacte 

despre amploarea şi localizarea la nivelul sitului. De 

asemenea, informaţii confidenţiale obţinute în 

timpul studiului nostru arată că braconajul se 
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manifestă foarte puternic la nivelul populaţiilor de 

mistreţ şi căprior, astfel că populaţii sunt de 2-3 ori 

mai reduse decât capacitatea de suport, rezultanta 

directă fiind limitarea/scăderea populaţiei de lup. 

 

Tabelul nr. 194 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală G01.03 - Vehicule  motorizate 

asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală G01.03 - Vehicule  motorizate   

E.1 Specia Canis lupus 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 173 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Presiunea este localizată pe întreg situl 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

S - scăzută 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Presiunea afectează în mod direct specia prin 

poluarea fonică exercitată. 

 

Tabelul nr. 195 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală G05 - Alte intruziuni şi 

dezechilibre umane asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală G05 - Alte intruziuni şi dezechilibre umane  

E.1 Specia Canis lupus 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 174 
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asupra speciei – geometrie 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei – descriere  

Presiunea se manifestă în tot situl. 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

M - medie 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Lupul este o specie care evită compania oamenilor, 

astfel încât prezenţa umană în sit, din diferite 

motive: vânătoare, activităţi silvice, turism, 

circulaţie. Determină retragerea indivizilor către 

zone mai puţin umblate şi mai liniştite. De 

asemenea, prezenţa umană şi zgomotul influenţează 

distribuţia prăzii pe suprafaţa sitului. În plus se 

înregistrează Persecuţia intenţionată a lupului şi 

percepţia greşită a rolului acestuia în ecosistem. 

Persecuţia este consecinţa percepţiei lupului ca pe 

un prădător al animalelor domestice de către 

crescătorii de animale şi micii proprietari/gospodării 

din zona sitului Natura 2000, dar şi de către 

vânători şi gestionarii fondurilor de vânătoare care 

se suprapun cu situl, care privesc lupul ca pe un 

concurent ce cauzează pagube în efectivele de 

specii de interes cinegetic, în principal a 

ierbivorelor: căprior, cerb, mistreţ. Persecuţia se 

manifestă inclusiv prin prinderea şi omorârea 

puilor. 

 

Tabelul nr. 196 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală J03.01.01 - Reducerea 

disponibilit ăţii pr ăzii asupra speciei Canis lupus 
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Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală J03.01.01 - Reducerea disponibilităţii prăzii  

E.1 Specia Canis lupus 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 175 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Presiunea se manifestă în tot situl. 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

R - ridicată 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii Vânătoarea şi braconajul speciilor de interes 

cinegetic care reprezintă hrana de bază a lupului, în 

special căprior, cerb, mistreţ şi iepure, au dus la 

reducerea disponibilităţii acesta pentru lup, cauzând 

în timp diminuarea şi limitarea populaţiei de lupi. 

Presiunea se manifestă prin menţinerea populaţiilor 

de specii de interes cinegetic, mai ales căprioară, 

cerb, mistreţ şi iepure, care reprezintă hrana 

naturală a lupului, râsului, la niveluri care nu iau în 

considerare necesităţile de hrană ale speciilor de 

carnivore ocrotite, populaţiile acestora fiind 

estimate de gestionarii fondurilor de vânătoare cu 

care se suprapune situl ca fiind 0 (zero) pentru toate 

fondurile la specia Lynx lynx, şi 0 (zero) la Canis 

lupus pentru toate fondurile, cu excepţia fondurilor 

Peştiş şi Gepiş. 

 

Tabelul nr. 197 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

365 

 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A06.02 - Culturi perene ne 

lemnoase asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A06.02 - Culturi perene ne lemnoase 

E.1 Specia Myotis myotis 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 176 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Terenurile agricole cuprinse în limitele sitului şi în 

imediata apropiere 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

S - scăzută  

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice  

E.6 Detalii Terenurile cultivate nu sunt folosite de specie ca 

teritoriu de vânătoare, fiind astfel redusă suprafaţa 

habitatului speciei. 

 

Tabelul nr. 198 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală B02 - Gestionarea şi utilizarea 

pădurii şi plantaţiei asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală B02 - Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei 

E.1 Specia Myotis myotis 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 177 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Întreaga suprafaţă împădurită a sitului 

E.4 Intensitatea localizată a M - medie   
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impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice  

E.6 Detalii Presiunea se manifestă prin exploatarea prin 

înderpărtarea completă a pădurii în parchet, cu 

precădere a pădurilor mature, având efecte negative 

prin reducerea suprafeţelor ocupate de habitatul 

speciei, dar şi în rest, prin modificarea structurii 

habitatului utilizat de specie. Managementul 

forestier general, exploatarea prin îndepărtarea 

completă a pădurii, rărirea exagerată şi extragerea 

arborilor duc la degradarea calităţii habitatului 

speciilor de mamifere, prin modificarea structurii 

pădurilor, reducerea suprafeţelor împădurite. De 

asemenea, activităţile silvice generează deranj. 

Activităţile specifice de gestionare forestieră a 

pădurii, prin prezenţa umană, a drumurilor de 

exploatare şi a utilajelor, duc la deranj, dar şi la 

apariţia unor păduri cărora să le lipsească aspectul 

închegat, care să nu ofere condiţii bune de adăpost 

şi de vânătoare pentru chiroptere. 

 

Tabelul nr. 199 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală B02.04 - Îndepărtarea arborilor 

uscaţi sau în curs de uscare asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală B02.04 - Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs 

de uscare   

E.1 Specia Myotis myotis 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 178 
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E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Toată suprafaţa forestieră 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

R - ridicată   

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice  

E.6 Detalii Îndepărtarea arborilor uscaţi are efecte negative 

asupra populaţiilor de insecte care reprezintă sursa 

de hrană a speciei ţintă, precum şi prin limitarea 

numărului de adăposturi diurne disponibile - 

scorburi. 

 

Tabelul nr. 200 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală J03.01 - Reducerea sau pierderea 

de caracteristici specifice de habitat asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Presiune actuală J03.01 - Reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

E.1 Specia Myotis myotis 

E.2 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 179 

E.3 Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei - descriere  

Întregul fond forestier 

E.4 Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

M - medie   

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice  

E.6 Detalii Managementul forestier care dirijează pădurea spre 
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un alt tip decât cel natural, divers şi relativ plurien 

care reprezintă habitatul optim al speciei. 

 

 

2.5.3.2 Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 

speciilor   

 

Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 

speciei 

 

a) Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 

92/43/CEE 

Nu e cazul 

 

b) Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 

92/43/CEE 

 

Tabelul nr. 201 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare D03.01.02 - Diguri/zone 

turistice şi de agrement asupra speciei Austropotamobius torrentium 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare D03.01.02 - Diguri/zone turistice şi de agrement  

F.1 Specia Austropotamobius torrentium - cod Natura 2000: 

1093  - cod EUNIS: 44  

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei  - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 180 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

V. Fânaţelor - Cuieşd, V. Morii - Peştiş, V. Gepiş - 

Groşi; Pârâul Omului - Luncşoara, V. Cetea - 

Cetea, V. Şerani - Borod, V. Dirighiu - Halmăşd, 

V. Cerăsei - Cosniciu de Jos; pe afluenţii şi 

izvoarele acestor văi. Afluenţi ai Barcăului - 

Preoteasa 
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F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

S - scăzută 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Viabilitatea pe termen lung a speciei, în locurile 

respective, poate fi afectată dacă se vor construi 

diguri. 

 

Tabelul nr. 202 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare H01.05 - Poluarea difuză a 

apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi agricole şi forestiere asupra speciei 

Austropotamobius torrentium 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare H01.05 - Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, 

cauzată de activităţi agricole şi forestiere    

F.1 Specia Austropotamobius torrentium - cod Natura 2000: 

1093  - cod EUNIS: 44  

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei  - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 181 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

V. Fânaţelor - Cuieşd, V. Morii - Peştiş, V. Gepiş - 

Groşi; Pârâul Omului - Luncşoara, V. Cetea - 

Cetea, V. Şerani - Borod, V. Dirighiu - Halmăşd, 

V. Cerăsei - Cosniciu de Jos; pe afluenţii şi 

izvoarele acestor văi. Afluenţi ai Barcăului - 

Preoteasa 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

S - scăzută 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice. 

F.6 Detalii Viabilitatea pe termen lung a speciei, în locurile 
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respective, poate fi afectată dacă se vor polua 

apele. 

 

Tabelul nr. 203 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare J02.06 - Captarea apelor de 

suprafaţă asupra speciei Austropotamobius torrentium 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare J02.06 - Captarea apelor de suprafaţă    

F.1 Specia Austropotamobius torrentium - cod Natura 2000: 

1093  - cod EUNIS: 44  

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei  - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 182 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

V. Fânaţelor - Cuieşd, V. Morii - Peştiş, V. Gepiş - 

Groşi; Pârâul Omului - Luncşoara, V. Cetea - 

Cetea, V. Şerani - Borod), V. Dirighiu - Halmăşd, 

V. Cerăsei - Cosniciu de Jos; pe afluenţii şi 

izvoarele acestor văi. Afluenţi ai Barcăului - 

Preoteasa  

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

S - scăzută 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Viabilitatea pe termen lung a speciei, în locurile 

respective, poate fi afectată dacă se vor construi 

captări. 

 

Tabelul nr. 204 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare D03.01.02 - Diguri/zone 

turistice şi de agrement asupra speciei Carabus variolosus 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare D03.01.02 - Diguri/zone turistice şi de agrement  
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F.1 Specia Carabus variolosus - cod Natura 2000: 4014 - cod 

EUNIS: 196425  

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei  - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 183 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

V. Fânaţelor - Cuieşd, V. Izvor - Peştiş, V. Gepiş - 

Groşi; pe afluenţii şi izvoarele acestor văi. 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

S - scăzută 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Viabilitatea pe termen lung a speciei, în locurile 

respective, poate fi afectată dacă se vor construi 

diguri. 

 

Tabelul nr. 205 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare H01.05 - Poluarea difuză a 

apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi agricole şi forestiere asupra speciei Carabus 

variolosus 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare H01.05 - Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, 

cauzată de activităţi agricole şi forestiere    

F.1 Specia Carabus variolosus - cod Natura 2000: 4014 - cod 

EUNIS: 196425  

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei  - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 184 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

V. Fânaţelor - Cuieşd, V. Izvor - Peştiş, V. Gepiş - 

Groşi; pe afluenţii şi izvoarele acestor văi. 

F.4 Intensitatea localizată a S - scăzută 
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impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Viabilitatea pe termen lung a speciei, în locurile 

respective, poate fi afectată dacă se vor polua 

apele. 

 

Tabelul nr. 206 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare J02.06 - Captarea apelor de 

suprafaţă asupra speciei Carabus variolosus 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare J02.06 - Captarea apelor de suprafaţă    

F.1 Specia Carabus variolosus - cod Natura 2000: 4014 - cod 

EUNIS: 196425  

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei  - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 185 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

V. Fânaţelor - Cuieşd, V. Izvor - Peştiş, V. Gepiş - 

Groşi; pe afluenţii şi izvoarele acestor văi. 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

S - scăzută 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Viabilitatea pe termen lung a speciei, în locurile 

respective, poate fi afectată dacă se vor construi 

captări de ape. 

 

Tabelul nr. 207 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare A03.02 - Cosire neintensivă 

asupra speciei Isophya stysi – 4050 
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Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare A03.02 - Cosire neintensivă  

F.1 Specia Isophya stysi – cod Natura 2000: 4050 - cod 

EUNIS: 196474  

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei  - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 186 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

În apropiere de Lugaşu de Sus - Pădurea Lazare  

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

M - medie 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Viabilitatea pe termen lung a speciei, în locurile 

respective, este puţin afectată 

 

c) Specii de amfibieni enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 

92/43/CEE 

 

Tabelul nr. 208 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare M01.02 - Secete şi precipitaţii 

reduse asupra speciei Triturus cristatus 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare M01.02 - Secete şi precipitaţii reduse  

F.1 Specia Triturus cristatus 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei  - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 187  

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Întreaga suprafaţă a ROSCI0322 
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F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

S - scăzută - viabilitatea pe termen lung a speciei, 

în locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Reducerea cantităţii de precipitaţii şi seceta pote 

duce la scăderea suprafeţei habitatelor acvatice 

disponibile pentru reproducerea tritonului cu 

creastă. 

 

Tabelul nr. 209 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare M01.02 - Secete şi precipitaţii 

reduse asupra speciei Bombina variegata 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare M01.02 - Secete şi precipitaţii reduse  

F.1 Specia Bombina variegata 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei  - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 188 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Aria de răspândire a speciei 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

S - scăzută - viabilitatea pe termen lung a speciei, 

în locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Reducerea cantităţii de precipitaţii şi seceta pote 

duce la scăderea suprafeţei habitatelor acvatice 

disponibile pentru reproducerea buhaiului de baltă 

cu burtă galbenă. 
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d) Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 

92/43/CEE 

 

Tabelul nr. 210 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare A05.01 - Creşterea animalelor 

asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare A05.01 - Creşterea animalelor  

F.1 Specia Lynx lynx 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei  - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 189 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Ameninţare localizată în pajiştile aflate pe 

suprafaţa sitului şi în vecinătate şi zonele locuite. 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

S - scăzută 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Ameninţarea se manifestă prin consumul de către 

animalele domestice a resurselor vegetale care 

rămân în cantitate mai mică pentru paricopitatele 

sălbatice, hrana naturală a râsului.  

 

Tabelul nr. 211 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare B02 - Gestionarea şi utilizarea 

pădurii şi plantaţiei asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare B02 - Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei  

F.1 Specia Lynx lynx 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 190 
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asupra speciei - geometrie 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Ameninţarea este prezentă în toate habitatele 

forestiere din sit. 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

R - ridicată 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Managementul forestier general, exploatarea prin 

îndepărtarea completă a pădurii pe anumite 

suprafeţe, rărirea exagerată şi extragerea arborilor 

duc la degradarea calităţii habitatului speciei, prin 

modificarea structurii pădurilor, reducerea 

suprafeţelor împădurite, nefragmentate - continue  

cu subarboret des. Această activitate este probabil 

că se va intensifica în viitor. De asemenea, 

activităţile silvice generează deranj. Astfel, asupra 

speciilor de carnivore mari, în întreaga zonă 

Carpatică, inclusiv în România, presiunile actuale 

cu cel mai mare impact negativ sunt fragmentarea 

habitatelor, deranjul uman, acceptanţa redusă, 

reţeaua de transport şi dezvoltarea infrastructurii 

(Kaczensky et al., 2012). Activităţile specifice de 

gestionare forestieră a pădurii, prin prezenţa 

umană, a drumurilor de exploatare şi a utilajelor, 

duc la deranj, dar şi la apariţia unor păduri cărora 

să le lipsească aspectul închegat, care să nu ofere 

condiţii bune de adăpost şi de vânătoare pentru lup, 

râs şi chiroptere. 

 

Tabelul nr. 212 
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Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare B03 - Exploatare forestieră 

fără replantare sau refacere naturală asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare B03 - Exploatare forestieră fără replantare sau 

refacere naturală  

F.1 Specia Lynx lynx 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei  - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 191 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Ameninţarea este prezentă în toate habitatele 

forestiere din sit. 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

R - ridicată 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Râsul este extrem de vulnerabil la îndepărtarea 

completă a pădurilor. Orice suprafaţa de pe care se 

îndepărteazaă complet pădurea deteriorează, 

fragmentează şi duce la reducerea habitatului 

disponibil pentru specie. Se prevede intensificarea 

acestei practici. 

 

Tabelul nr. 213 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare D01.02 - Drumuri, autostrăzi 

asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare D01.02 - Drumuri, autostrăzi  

F.1 Specia Lynx lynx 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 192 
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F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Ameninţare localizată pe toată suprafaţa sitului 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

R - ridicată 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Intensificarea şi extinderea în viitor a reţelei de 

transport rutier şi a infrastructurii de transport, 

inclusiv forestier, are ca şi consecinţe directe 

degradarea, diminuarea şi fragmentarea habitatului 

speciei protejate. 

 

Tabelul nr. 214 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare E01.01 - Urbanizare continuă 

asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare E01.01 - Urbanizare continuă  

F.1 Specia Lynx lynx 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei – geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 193 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei – descriere  

 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

M - medie 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Ameninţarea se manifestă prin extinderea şi în 

viitor zonelor urbane şi rurale locuite, prin 
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construcţia de vile, cabane, lăcaşe de cult. 

 

Tabelul nr. 215 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare E01.03 - Habitare dispersată - 

locuinţe risipite, disperse asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare E01.03 - Habitare dispersată - locuinţe risipite, 

disperse   

F.1 Specia Lynx lynx 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 194 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

În special în apropierea locuinţelor, la nivelul 

întregului sit 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

M - medie 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Ameninţarea afectează în mod direct specia prin 

deranjul, fragmentarea habitatului şi limitarea 

teritoriului speciei şi este posibil să se intensifice în 

viitor. 

 

Tabelul nr. 216 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare F03.01 - Vânătoarea asupra 

speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare F03.01 - Vânătoarea  

F.1 Specia Lynx lynx 

F.2 Localizarea impactului cauzat Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 
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de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

- Hărţi, nr. 195 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Ameninţare localizată pe toată suprafaţa sitului 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

R - ridicată 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Ameninţarea se manifestă prin menţinerea şi în 

viitor a populaţiilor de specii de interes cinegetic, 

mai ales căprioară, cerb, mistreţ şi iepure, care 

reprezintă hrana naturală a lupului, râsului, la 

niveluri care nu iau în considerare necesităţile de 

hrană ale speciilor de carnivore ocrotite, populaţiile 

acestora fiind estimate de gestionarii fondurilor de 

vânătoare cu care se suprapune situl ca fiind 0 

(zero) pentru toate fondurile la specia Lynx lynx, şi 

0 (zero) la Canis lupus pentru toate fondurile, cu 

excepţia fondurilor Peştiş şi Gepiş. În cazul în care 

se aplică măsurile de conservare şi se observă o 

creştere a populaţiei de carnivore, ce va duce 

implicit şi la vânarea de către carnivore a unui 

număr mai mare de exemplare din speciile pradă, 

este posibilă solicitarea de derogări pentru vânarea 

acestora, mai ales în contextul acceptanţei reduse a 

carnivorelor mari, ceea ce contravine obiectivelor 

sitului 

 

Tabelul nr. 217 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare F03.02.03 - Capcane, otrăvire, 

braconaj asupra speciei Lynx lynx 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

381 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare F03.02.03 - Capcane, otrăvire, braconaj  

F.1 Specia Lynx lynx 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 196 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Toată suprafaţa sitului 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

R - ridicată 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Această activitate este consecinţa percepţiei râsului 

ca şi concurent pentru speciile de vânat şi prădător 

al animalelor domestice. Datorită populaţiilor în 

mod natural reduse ale râsului, omorârea unui 

singur individ poate avea un efect deosebit de 

intens. De asemenea, este posibilă intensificarea 

braconajului la speciile de copitate de interes 

cinegetic, hrana naturală a râsului. 

 

Tabelul nr. 218 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare G01.03 - Vehicule motorizate 

asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare G01.03 - Vehicule motorizate  

F.1 Specia Lynx lynx 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 197 

F.3 Localizarea impactului cauzat Ameninţarea este localizată pe întreg situl, cu 
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de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

precădere pe şoseaua modernizată 1H: Aleşd - 

Nuşfalău, respectiv şoseaua 108H care se desprinde 

din 1H în direcţia Popeşti - via Pădurea Neagră, dar 

şi pe restul drumurilor pietruite şi forestiere din sit. 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

R - ridicată 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Ameninţarea afectează în mod direct specia prin 

creşterea gradului de poluare fonică exercitată, prin 

deranjare, prin fragmentarea habitatului şi creşterea 

riscului de moarte accidentală. 

 

Tabelul nr. 219 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare G05 - Alte intruziuni şi 

dezechilibre umane asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare G05 - Alte intruziuni şi dezechilibre umane 

F.1 Specia Lynx lynx 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 198 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Ameninţarea se manifestă în tot situl. 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

R - ridicată 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Râsul este o specie cu mod de viaţă ascuns şi 

retras, foarte vulnerabil la prezenţa umană care 
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determină retragerea indivizilor către zone mai 

puţin umblate şi mai liniştite şi deci reducerea 

habitatului disponibil. De asemenea, prezenţa 

umană şi zgomotul influenţează distribuţia prăzii 

pe suprafaţa sitului. Persecuţia este consecinţa 

percepţiei râsului ca un concurent ce cauzează 

pagube în efectivele de specii de interes cinegetic, 

în principal a ierbivorelor: căprior, cerb, mistreţ.de 

către vânători şi gestionarii fondurilor de vânătoare 

care se suprapun cu situl, şi, într-o mai mică 

măsură, ca pe un prădător al animalelor domestice 

de către crescătorii de animale şi micii 

proprietari/gospodării din zona sitului Natura 2000.  

 

Tabelul nr. 220 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare J03.01.01 - Reducerea 

disponibilit ăţii pr ăzii asupra speciei Lynx lynx 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare J03.01.01 - Reducerea disponibilităţii prăzii  

F.1 Specia Lynx lynx 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 199 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Ameninţarea se manifestă în tot situl. 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

R - ridicată 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
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F.6 Detalii Vânătoarea şi braconajul speciilor de interes 

cinegetic care reprezintă hrana de bază a râsului, în 

special căprior, cerb, mistreţ şi iepure, duce la 

reducerea disponibilităţii acestora pentru râs, 

cauzând în timp diminuarea populaţiei. Este 

probabil ca această activitate să se intensifice în 

viitor. Ameninţarea se manifestă prin menţinerea 

populaţiilor de specii de interes cinegetic, mai ales 

căprioară, cerb, mistreţ şi iepure, care reprezintă 

hrana naturală a lupului, râsului, la niveluri care nu 

iau în considerare necesităţile de hrană ale speciilor 

de carnivore ocrotite, populaţiile acestora fiind 

estimate de gestionarii fondurilor de vânătoare cu 

care se suprapune situl ca fiind 0 (zero) pentru 

toate fondurile la specia Lynx lynx, şi 0 (zero) la 

Canis lupus pentru toate fondurile, cu excepţia 

fondurilor Peştiş şi Gepiş. 

 

Tabelul nr. 221 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare A04 - Păşunatul asupra speciei 

Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare A04 - Păşunatul  

F.1 Specia Canis lupus 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 200 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Ameninţare localizată pe toată suprafaţa sitului şi 

în împrejurimi. 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

R - ridicată  
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speciei 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Presiunea se manifestă în două direcţii, în primul 

rând prin conflictele generate de percepţia de către 

crescătorii de animale a lupului ca un prădător care 

decimează şeptelul, şi în al doilea rând prin 

consumul de către animale a resurselor vegetale 

care rămân în cantitate mai mică pentru 

paricopitatele sălbatice, hrana naturală a lupului. 

 

Tabelul nr. 222 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare A05.01 - Creşterea animalelor 

asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare A05.01 - Creşterea animalelor  

F.1 Specia Canis lupus 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 201 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Ameninţare localizată pe toată suprafaţa sitului 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

R - ridicată 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Intensificarea acestei activităţi va atrage după sine 

intensificarea persecuţiei, cauza majoră a extincţiei 

lupului.  

 

Tabelul nr. 223 
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Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare B02 - Gestionarea şi utilizarea 

pădurii şi plantaţiei asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare B02 - Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei  

F.1 Specia Canis lupus 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 202 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Ameninţare este prezentă în toate habitatele 

forestiere din sit. 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

R - ridicată 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Intensificarea exploatării resursei lemnoase va 

accelera degradarea şi fragmentarea habitatului. 

Managementul forestier general, exploatarea prin 

îndepărtarea completă a pădurii, rărirea exagerată 

şi extragerea arborilor duc la degradarea calităţii 

habitatului speciilor de mamifere, prin modificarea 

structurii pădurilor, reducerea suprafeţelor 

împădurite. De asemenea, activităţile silvice 

generează deranj. Astfel, asupra speciilor de 

carnivore mari, în întreaga zonă Carpatică, inclusiv 

în România, presiunile actuale cu cel mai mare 

impact negativ sunt fragmentarea habitatelor, 

deranjul uman, acceptanţa redusă, reţeaua de 

transport şi dezvoltarea infrastructurii (Kaczensky 

et al., 2012). Activităţile specifice de gestionare 

forestieră a pădurii, prin prezenţa umană, a 

drumurilor de exploatare şi a utilajelor, duc la 
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deranj, dar şi la apariţia unor păduri cărora să le 

lipsească aspectul închegat, care să nu ofere 

condiţii bune de adăpost şi de vânătoare pentru lup, 

râs şi chiroptere. 

 

Tabelul nr. 224 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare B 03 - Exploatare forestieră 

fără replantare sau refacere naturală asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare B 03 - Exploatare forestieră fără replantare sau 

refacere naturală  

F.1 Specia Canis lupus 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 203 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

În zonele de exploatare forestieră fără replantare 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

R - ridicată 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Exploatarea forestieră fără replantare fragmentează 

habitatul şi afectează în mod direct populaţia 

speciei în sit 

 

Tabelul nr. 225 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare D01.02 - Drumuri, autostrăzi 

asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare D01.02 - Drumuri, autostrăzi  

F.1 Specia Canis lupus 
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F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 204 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Ameninţare localizată pe toată suprafaţa sitului 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

R - ridicată 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Nu cunoaştem existenţa unor planuri pentru 

extinderea reţelei rutiere şi a infrastructurii de 

transport în sit, dar o eventuală astfel de activitate 

ar putea avea efecte dramatice asupra populaţiei 

speciei protejate. 

 

Tabelul nr. 226 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare E01.01 - Urbanizare continuă 

asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare E01.01 - Urbanizare continuă  

F.1 Specia Canis lupus 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei – geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 205 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei – descriere  

În special în apropierea viitoarelor locuinţe, la 

nivelul întregului sit 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

R - ridicată 
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F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii În cazul intensificării ritmului de  extindere a 

zonelor urbane şi rurale locuite, prin construcţia de 

vile, cabane, lăcaşe de cult, va rezulta degradarea, 

fragmentarea şi reducerea suprafeţei habitatului 

speciei protejate. 

 

Tabelul nr. 227 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare E01.03 - Habitare dispersată - 

locuinţe risipite, disperse asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare E01.03 - Habitare dispersată - locuinţe risipite, 

disperse   

F.1 Specia Canis lupus 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 206 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

În special în apropierea viitoarelor locuinţe, la 

nivelul întregului sit 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

M - medie 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Ameninţarea ar putea deveni de intensitate medie 

în cazul construirii de noi locuinţe/gospodării 

dispersate. 

 

Tabelul nr. 228 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare F03.01 - Vânătoarea asupra 

speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

390 

 

E.1 Ameninţare viitoare F03.01 - Vânătoarea  

F.1 Specia Canis lupus 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 207 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Ameninţare localizată pe toată suprafaţa sitului 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

R - ridicată 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Intensificarea vânătorii la speciile de interes 

cinegetic care reprezintă hrana lupului ar duce la 

reducerea sursei de hrană. De asemenea, în cazul în 

care se aplică măsurile de conservare şi se observă 

o creştere a populaţiei de lup, este posibilă 

solicitarea de derogări pentru vânarea lupului, ceea 

ce contravine obiectivelor sitului. Ameninţarea se 

poate manifesta în viitor şi prin menţinerea 

populaţiilor de specii de interes cinegetic, mai ales 

căprioară, cerb, mistreţ şi iepure, care reprezintă 

hrana naturală a lupului, râsului, la niveluri care nu 

iau în considerare necesităţile de hrană ale speciilor 

de carnivore ocrotite, populaţiile acestora fiind 

estimate de gestionarii fondurilor de vânătoare cu 

care se suprapune situl ca fiind 0 (zero) pentru 

toate fondurile la specia Lynx lynx, şi 0 (zero) la 

Canis lupus pentru toate fondurile, cu excepţia 

fondurilor Peştiş şi Gepiş. 

 

Tabelul nr. 229 
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Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare F03.02.03 - Capcane, otrăvire, 

braconaj asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare F03.02.03 - Capcane, otrăvire, braconaj  

F.1 Specia Canis lupus 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 208 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Tot situl 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

R - ridicată 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Intensificarea acestor activităţi ilegale ar putea 

determina reducerea populaţiei de lupi direct şi 

indirect prin scăderea populaţiilor de pradă. 

 

Tabelul nr. 230 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare G01.03 - Vehicule motorizate 

asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare G01.03 - Vehicule motorizate  

F.1 Specia Canis lupus 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 209 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Ameninţare este localizată pe întreg situl. 

F.4 Intensitatea localizată a M - medie 
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impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Intensificarea circulaţiei motorizate şi extinderea 

reţelei de drumuri, modernizate şi nemodernizate, 

are ca efect fragmentarea fabitatului şi reducerea 

suprafeţei, deranjarea animalelor şi îngreunarea 

dispersiei juvenililor şi a deplasărilor indivizilor 

maturi. 

 

Tabelul nr. 231 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare G05 - Alte intruziuni şi 

dezechilibre umane asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare G05 - Alte intruziuni şi dezechilibre umane 

F.1 Specia Canis lupus 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei – geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 210 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei – descriere  

Tot situl 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

M - medie 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Lupul este o specie care evită compania oamenilor, 

astfel încât intensificarea prezenţei umane în sit, 

din diferite motive: vânătoare, activităţi silvice, 

turism, circulaţie. Determină retragerea indivizilor 

către zone mai puţin umblate şi mai liniştite. De 
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asemenea, prezenţa umană şi zgomotul 

influenţează distribuţia prăzii pe suprafaţa sitului. 

 

Tabelul nr. 232 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare J03.01.01 - Reducerea 

disponibilit ăţii pr ăzii asupra speciei Canis lupus 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare J03.01.01 - Reducerea disponibilităţii prăzii  

F.1 Specia Canis lupus 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 211 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Toată suprafaţa sitului 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

R - ridicată 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii Considerăm posibilă  intensificarea în viitor a 

activităţilor umane care duc la reducerea 

disponibilităţii prăzii pentru lup, cauzând în timp 

diminuarea populaţiei de lupi. Ameninţarea se 

manifestă şi prin prin menţinerea şi în viitor a 

populaţiilor de specii de interes cinegetic, mai ales 

căprioară, cerb, mistreţ şi iepure, care reprezintă 

hrana naturală a lupului, râsului, la niveluri care nu 

iau în considerare necesităţile de hrană ale speciilor 

de carnivore ocrotite, populaţiile acestora fiind 

estimate de gestionarii fondurilor de vânătoare cu 

care se suprapune situl ca fiind 0 (zero) pentru 

toate fondurile la specia Lynx lynx, şi 0 (zero) la 
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Canis lupus pentru toate fondurile, cu excepţia 

fondurilor Peştiş şi Gepiş. 

 

Tabelul nr. 233 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare A02.03 - Înlocuirea păşunii cu 

terenuri arabile asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare A02.03 - Înlocuirea păşunii cu terenuri arabile  

F.1 Specia Myotis myotis 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei – geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 212 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei – descriere  

Păşunile aflate pe teritoriul sitului 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

M - Medie  

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice  

F.6 Detalii Terenurile de vânătoare includ lizierele de pădure 

şi suprafeţele păsunate aflate în vecinătate. 

Transformarea unora dintre ele în terenuri arabile 

ar avea ca efect reducerea suprafeţei habitatelor de 

hrănire. 

 

Tabelul nr. 234 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare A07 - Utilizarea produselor 

biocide, hormoni şi substanţe chimice asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare A07 - Utilizarea produselor biocide, hormoni şi 

substanţe chimice  

F.1 Specia Myotis myotis 
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F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 213 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Toată suprafaţa sitului 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

M - medie  

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice  

F.6 Detalii Aceste practici pot afecta fauna de nevertebrate 

care reprezintă baza trofică a speciei. 

 

Tabelul nr. 235 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare B02 - Gestionarea şi utilizarea 

pădurii şi plantaţiei asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare B02 - Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei 

F.1 Specia Myotis myotis 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 214 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Tot fondul forestier din sit 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

M - medie  

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice  

F.6 Detalii Ameninţarea se manifestă prin continuarea şi chiar 

intensificarea şi extinderea practicilor silvice de 
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exploatare prin îndepărtarea completă a pădurii pe 

anumite suprafeţe şi a altor activităţi silvice care 

modifică structura naturală a habitatului utilizat de 

specie: rărirea exagerată şi extragerea arborilor.  

 

Tabelul nr. 236 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare B02.04 - Îndepărtarea 

arborilor uscaţi sau in curs de uscare asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare B02.04 - Îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs 

de uscare   

F.1 Specia Myotis myotis 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 215 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Toată suprafaţa forestieră 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

R - ridicată   

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice  

F.6 Detalii Îndepărtarea arborilor uscaţi are efecte negative 

asupra populaţiilor de insecte care reprezintă sursa 

de hrană a speciei ţintă, precum şi prin limitarea 

numărului de adăposturi diurne disponibile - 

scorburi. Este previzibilă intensificarea acestei 

activităţi în viitor. 

 

Tabelul nr. 237 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare D01.02 - Drumuri, autostrăzi 

asupra speciei Myotis myotis 
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Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare D01.02 - Drumuri, autostrăzi  

F.1 Specia Myotis myotis 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 216 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Toată suprafaţa sitului 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

S - scăzută  

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice  

F.6 Detalii Eventuale planuri de modernizare - lărgire sau 

construcţie de noi căi de comunicaţii rutiere care ar 

duce la fragmentarea habitatului speciei. 

 

Tabelul nr. 238 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare E01 - Urbanizare asupra 

speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare E01 - Urbanizare 

F.1 Specia Myotis myotis 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 217 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Limitele sitului învecinate cu localităţi 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

S - scăzută  
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speciei 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice  

F.6 Detalii Reducerea suprafeţei habitatului speciei prin 

extinderea localităţilor invecinate sitului. 

 

Tabelul nr. 239 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare J03.01 - Reducerea sau 

pierderea de caracteristici specifice de habitat asupra speciei Myotis myotis 

Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare J03.01 - Reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat  

F.1 Specia Myotis myotis 

F.2 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 218 

F.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra speciei - descriere  

Toată suprafaţa împădurită din sit 

F.4 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

speciei 

R- ridicată  

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice  

F.6 Detalii Managementul forestier care dirijează sau menţine 

pădurea la un alt tip decât cel natural, divers şi 

relativ plurien, inclusiv plantaţiile de conifere şi 

salcâm. 

 

 

2.5.4 Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate 

2.5.4.1 Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 

tipurilor de habitate   
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Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 

tipurilor de habitate 

 

Tabelul nr. 240 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9170 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 219 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

La marginile sitului, la nord de Auşeu, la sud şi 

nord de Sacalasău Nou, la est de Marca Huta 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Marginile de pădure aflate la limita păşunilor 

comunale sunt expuse presiunii de păşunat. Nu mai 

puţin de 147 ha din acest habitat sunt la sub 100 de 

metri de terenuri păşunate - zona expusă presiunii 

fiind de cca. 6% din habitat 

 

Tabelul nr. 241 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi 

asupra habitatului 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi  
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G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9170 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 220 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În special pe marginea DJ 108H, dar şi la nord de 

Luncşoara, în apropiere de Peştiş 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Zonele unde pădurile acestui habitat se află în 

imediata vecinătate a căilor de acces sunt expuse 

presiunii de pătrundere a speciilor invazive. De 

asemenea, covorul vegetal poate fi perturbat, 

afectând structura şi funcţiile pădurii. Nu mai puţin 

de 87 ha din acest habitat sunt la sub 50 de metri de 

drumuri judeţene sau comunale - zona expusă 

presiunii fiind de cca. 3,5% din habitat 

 

Tabelul nr. 242 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală I01 Specii invazive non-native - 

alogene asupra habitatului 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală I01 Specii invazive non-native - alogene  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9170 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 221 
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tipului de habitat - geometrie 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

La marginile suprafeţelor plantate cu specii de 

arbori nenativi. Pe întreg teritoriul sitului 

ROSCI0322. 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Zonele unde pădurile acestui habitat se află în 

imediata vecinătate a plantaţiilor cu arbori ne-

nativi sunt expuse presiunii de pătrundere a acestor 

specii ne-native. De asemenea, covorul vegetal 

poate fi perturbat, afectând structura şi funcţiile 

pădurii. Nu mai puţin de 445 ha din acest habitat 

sunt la sub 100 de metri de suprafeţe împădurite cu 

specii ne-native - zona expusă presiunii fiind de 

cca. 17% din habitat 

 

Tabelul nr. 243 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei 

de specii - succesiune asupra habitatului 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-

Carpinetum 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii - 

succesiune   

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9170 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 222 

G.4 Localizarea impactului cauzat Disparat, în tot situl 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

402 

 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii S-au estimat 62 ha expuse, pe baza datelor culese 

din teren şi din imaginile satelitare. Presiunea 

ameninţă cca. 2,5% din suprafaţa habitatului în sit, 

existând riscul extinderii acestor practici. 

 

Tabelul nr. 244 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A01 - Cultivare asupra 

habitatului 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A01 - Cultivare  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91M0 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 223 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În general la marginile exterioare ale sitului, în 

apropiere de loc. Loranta, Cerişa, Marca, Plopiş, 

Iaz, Sub Cetate, Peştiş, Luncşoara, Valea Mare de 

Criş 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Existenţa terenurilor cultivate în imediata apropiere 
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a pădurii poate provoca intruziuni ale unor specii 

atipice în covorul vegetal. Folosirea insecticidelor 

sau a altor substanţe poate, de asemenea, perturba 

funcţiile normale ale habitatului în vecinătatea 

imediată a culturilor - maxim 50-100 metri distanţă 

Se estimează că presiunea afectează cca. 450 ha de 

pădure din acest habitat, aflate la marginile sitului - 

cca. 11% din suprafaţa habitatului în sit 

 

Tabelul nr. 245 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91M0 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 224 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Disparat, în tot situl. Lângă loc. Loranta, Budoi, 

Porţ, Cerişa, Plopiş, Făgetu, Luncşoara, Peştiş, 

Lugaşu de Sus, Borod 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Marginile de pădure aflate la limita păşunilor 

comunale sunt expuse presiunii de păşunat. Cca. 

493 ha din acest habitat sunt la sub 100 de metri de 

terenuri păşunate - zona expusă presiunii fiind de 

cca. 12% din habitat 
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Tabelul nr. 246 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală C01.01.01 - Cariere de nisip şi 

pietri ş asupra habitatului 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală C01.01.01 - Cariere de nisip şi pietriş 

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91M0 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 225 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

La marginile carierelor existente - din com. Borod, 

Marca, Popeşti - marginea DJ 108H   

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

R - ridicată  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Zonele unde pădurile acestui habitat se află în 

imediata vecinătate a exploatărilor de suprafaţă 

pentru piatră şi nisip sunt expuse diferitor presiuni 

- pătrunderea prafului, nivel ridicat de zgomot, 

pătrunderea de specii ne-caracteristice Cca. 48 ha 

din acest habitat sunt la sub 100 de metri de 

suprafeţe exploatate pentru piatră sau nisip - zona 

expusă presiunii fiind de cca. 1,5% din habitat. 

Presiunea este însă una ridicată în majoritatea 

acestor zone. 

 

Tabelul nr. 247 
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Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală I01 Specii invazive non-native - 

alogene asupra habitatului 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală I01 Specii invazive non-native - alogene  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91M0 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 226 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

La marginile suprafeţelor plantate cu specii de 

arbori nenativi. Pe întreg teritoriul sitului 

ROSCI0322 - în apropiere de loc. Marca, Cerişa, 

Budoi, Loranta, Peştiş, Tinăud, Luncşoara, Plopiş, 

Sub Cetate. 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Zonele unde pădurile acestui habitat se află în 

imediata vecinătate a plantaţiilor cu arbori ne-

nativi sunt expuse presiunii de pătrundere a acestor 

specii ne-native. De asemenea, covorul vegetal 

poate fi perturbat, afectând structura şi funcţiile 

pădurii. Cca. 388 ha din acest habitat sunt la sub 

100 de metri de suprafeţe împădurite cu specii ne-

native - zona expusă presiunii fiind de cca. 10% 

din habitat. 

 

Tabelul nr. 248 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

406 

 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală J03.01 - Reducerea sau pierderea 

de caracteristici specifice de habitat asupra habitatului 91M0 - Păduri balcano-

panonice de cer şi gorun 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală J03.01 - Reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91M0 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 227 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Disparat, în tot situl. În apropiere de loc. Vâlcelele 

Loranta, Groşi, Valea Mare de Criş - jud. Bihor, 

Marca, Sub Cetate - jud. Sălaj  

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Zonele unde pădurile au fost rărite sau exploatate, 

prin practici permise de legislaţia în vigoare. S-au 

estimat 230 ha expuse - din totalul de cca. 4000 ha 

– cca. 6%, pe baza datelor culese din teren - prin 

crearea de zone tampon de 100 m în jurul punctelor 

unde a fost observata presiunea. Presiunea este 

probabil sub-estimată, fiind mai extinsă. 

 

Tabelul nr. 249 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei 

de specii - succesiune  asupra habitatului 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi 

gorun 

Cod Parametru Descriere 
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A.1 Presiune actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii - 

succesiune   

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91M0 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 228 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Disparat, în tot situl - pe supraf. mai extinse în 

apropierea loc. Peştiş, Plopiş, Loranta; sporadic în 

rest 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii S-au estimat 467 ha expuse, pe baza datelor culese 

din teren şi din imaginile satelitare. Presiunea 

ameninţă cca. 12% din suprafaţa habitatului în sit, 

existând riscul extinderii acestor practici. 

 

Tabelul nr. 250 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A01 - Cultivare asupra 

habitatului 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A01 - Cultivare  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91Y0 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 229 

G.4 Localizarea impactului cauzat La marginile exterioare ale sitului, în apropiere de 
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de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

loc. Peştiş, Groşi, Sacalasău, Budoi - jud. Bihor  

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Existenţa terenurilor cultivate în imediata apropiere 

a pădurii poate provoca intruziuni ale unor specii 

atipice în covorul vegetal. Folosirea insecticidelor 

sau a altor substanţe poate, de asemenea, perturba 

funcţiile normale ale habitatului în vecinătatea 

imediată a culturilor - maxim 50-100 metri 

distanţă. Se estimează că presiunea afectează cca. 

80 ha de pădure din acest habitat, aflate la 

marginile sitului - cca. 8,5% din suprafaţa 

habitatului în sit. 

 

Tabelul nr. 251 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91Y0 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 230 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Lângă loc. Tinăud, Groşi, Borumlaca - jud. Bihor  

G.5 Intensitatea localizată a M - medie  
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impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Marginile de pădure aflate la limita păşunilor 

comunale sunt expuse presiunii de păşunat. Cca. 42 

ha din acest habitat sunt la sub 100 de metri de 

terenuri păşunate - zona expusă presiunii fiind de 

cca. 4,5% din habitat. 

 

Tabelul nr. 252 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală I01 Specii invazive non-native - 

alogene asupra habitatului 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală I01 Specii invazive non-native - alogene  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91Y0 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 231 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

La marginile suprafeţelor plantate cu specii de 

arbori nenativi. În apropiere de loc. Tinăud, Groşi, 

Pădurea Neagră, Budoi, Sacalasău Nou. 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Zonele unde pădurile acestui habitat se află în 

imediata vecinătate a plantaţiilor cu arbori ne-

nativi sunt expuse presiunii de pătrundere a acestor 

specii ne-native. De asemenea, covorul vegetal 
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poate fi perturbat, afectând structura şi funcţiile 

pădurii. Cca. 88 ha din acest habitat sunt la sub 100 

de metri de suprafeţe împădurite cu specii ne-

native - zona expusă presiunii fiind de cca. 9% din 

habitat. 

 

Tabelul nr. 253 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion 

rubri şi Bidention 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

3270 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 232 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Pe teritoriul comunelor Plopiş şi Marca 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii În com. Plopiş, habitatul se află la marginea 

exterioară a sitului, fiind expus presiunii de 

păşunat. În com. Marca, presiunea este de 

asemenea prezentă, zona fiind frecvent folosită 

pentru adăpatul animalelor. În ambele cazuri, chiar 

dacă zona nu este destinată păşunatului, suferă 

datorită apropierii de surse de apă pentru animale. 
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Se estimează cca. 0,9 ha afectate din acest habitat - 

~25% din suprafaţa acestui habitat în sit. 

 

Tabelul nr. 254 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi 

asupra habitatului 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion 

rubri şi Bidention 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

3270 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 233 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Pe marginea drumului comunal Borod – Şerani, în 

apropiere de loc. Şerani 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii O parte din habitatul 3270 se află pe marginea 

drumului de legătură dintre com. Borod şi satul 

Şerani. Suprafaţa vizată de această presiune este de 

cca. 1 ha - cca. 27%, din totalul de 3,62 ha al 

habitatului în sit. 

 

Tabelul nr. 255 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală I01 - Specii invazive non-native - 

alogene asupra habitatului 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din 

Chenopodion rubri şi Bidention 
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Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală I01 - Specii invazive non-native - alogene   

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitat de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

3270 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - 

Hărţi, nr. 234 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În partea de nord a sitului, între Derna şi Suplacu 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Habitatul 3270 ocupă suprafeţe relativ reduse, pe 

văi.  

Aceste zone de vale sunt cele mai expuse la 

pătrunderea speciilor invazive, care pot schimba în 

timp tipul de vegetaţie lemnoasă dominantă, cu 

efecte inclusiv asupra vegetaţiei ierboase, de pe 

malul râurilor. În prezent presiunea are o 

intensitate scăzută - asupra cca. 2 ha cu acest 

habitat, dar datorită suprafeţelor mici pe care le 

ocupă acest habitat - cca. 3,6 ha în sit, este 

dezirabilă monitorizarea situaţiei. 

 

Tabelul nr. 256 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală K01.01 - Eroziune asupra 

habitatului 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri şi 

Bidention 

Cod Parametru Descriere 
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A.1 Presiune actuală K01.01 - Eroziune  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

3270 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 235 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Pe râul Barcău, spre Suplacu de Barcău 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Ca urmare a existenţei unui drum ne-asfaltat, a 

adăpării şi păşunatului intensiv, zone din acest 

habitat au fost afectate şi de eroziune. Porţiunea 

afectată are cca. 1,8 ha, adică cca. 53% din 

suprafaţa habitatului în sit. 

 

Tabelul nr. 257 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 40A0* - Tufări şuri subcontinentale peri-panonice 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

40A0* 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 236 

G.4 Localizarea impactului cauzat Pe valea Huţii, la Nord de loc. Lugaşu de Sus 
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de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Pe valea Seacă, la Nord de loc. Groşi 

În apropiere de DN1, complexul turistic de pe vf. 

dealului Piatra Craiului 

În apropiere de Fufez 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

Pe valea Huţii, M - medie  

Pe valea Seacă, M - medie  

În apropiere de DN1, S - scăzută  

În apropiere de Fufez S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii În zonele unde presiunea are intensitate medie, 

succesiunea spre tufărişuri are loc în imediată 

apropiere a unor parcele păşunate intens. În zonele 

cu intensitate scăzută, distanţa faţă de zonele 

păşunate este mai mare. În total presiunea 

afectează cca. 15,85 ha din totalul de 40,43 al 

habitatului în sit - 39,21%. 

 

Tabelul nr. 258 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.03 - Abandonarea sistemelor 

pastorale, lipsa păşunatului asupra habitatului 40A0* - Tufări şuri subcontinentale peri-

panonice 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.03 - Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa 

păşunatului  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

40A0* 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 237 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

Pe cca. 85% din suprafaţă a habitatului. 
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tipului de habitat - descriere  

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Dezvoltarea acestui tip de habitat depinde de lipsa 

păşunatului. Este o presiune benefică pentru acest 

tip de habitat. 

 

Tabelul nr. 259 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală K01.01 - Eroziune asupra 

habitatului 40A0* - Tuf ări şuri subcontinentale peri-panonice 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală K01.01 - Eroziune  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

40A0* 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 238 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Pe 17,8 ha din cele 40,43 ha ale habitatului - 

44,09%  

Înspre zonele de margine exterioară a sitului. Spre 

Lugaşu de Sus, Groşi, Piatra Craiului. 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

R - ridicată 

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii În majoritatea acestor zone, pantele sunt mai mari, 

iar în unele cazuri, prin vegetaţia de tufărişuri trec 

drumuri de căruţe, cu margini degradate, uneori 
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devenite ravene datorită torenţilor. 

 

Tabelul nr. 260 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei 

de specii - succesiune asupra habitatului 40A0* - Tufări şuri subcontinentale peri-

panonice 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii - 

succesiune   

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

40A0* 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 239 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Pe 82% din cele 40,43 ha ale habitatului. 

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii În majoritatea cazurilor, habitatul s-a dezvoltat ca 

stadiu de succesiune din pajişti ne-păşunate, şi 

evoluează către vegetaţia lemnoasă de pădure. 

 

Tabelul nr. 261 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 6240* - Pajişti stepice subpanonice 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 
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G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6240* 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 240 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În apropiere de localităţile Loranta, Peştiş, Corniţel 

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Pe suprafeţe disparate din apropierea marginilor 

sitului ROSCI0322, ce totalizează cca. 66 ha din 

cele cca. 314 ha ocupate de habitat în sit - aprox. 

21% din suprafaţa habitatului. 

 

Tabelul nr. 262 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.02 - Păşunatul neintensiv 

asupra habitatului 6240* - Pajişti stepice subpanonice 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.02 - Păşunatul neintensiv  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6240* 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 241 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În apropiere de localităţile Loranta, Peştiş, Tinăud, 

Groşi, Auşeu, Corniţel, Şerani - partea sudică a 

sitului  

G.5 Intensitatea localizată a S - scăzută  
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impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Pe suprafeţe disparate din apropierea marginilor 

sitului ROSCI0322, ce totalizează cca. 148,6 ha din 

cele cca. 314 ha ocupate de habitat în sit - aprox. 

59 % din suprafaţa habitatului. 

 

Tabelul nr. 263 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.03 - Abandonarea sistemelor 

pastorale asupra habitatului 6240* - Pajişti stepice subpanonice 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.03 - Abandonarea sistemelor pastorale  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6240* 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 242 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În apropiere de localităţile Peştiş, Tinăud, Auşeu, 

Şerani - partea sudică a sitului, Marca, Făgetu, 

Plopiş - partea nordică a sitului  

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Pe aceste suprafeţe, ce totalizează cca. 185,1 ha din 

cele cca. 314 ha ocupate de habitat în sit - aprox. 

59 % din suprafaţa habitatului, abandonarea 

practicilor de păşunat a provocat perturbări în 

structura vegetaţiei acestui habitat. 
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Tabelul nr. 264 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală D01.01 - Poteci, trasee, trasee 

pentru ciclism asupra habitatului 6240* - Pajişti stepice subpanonice 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală D01.01 - Poteci, trasee, trasee pentru ciclism  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6240* 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 243 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Mai ales la nord de loc. Auşeu, la sud de loc. 

Şerani 

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Cca. 65 ha din totalul de 314 ha al acestui habitat 

conţin sau sunt în imediata apropiere a unor 

drumuri de acces neasfaltate - la mai puţin de 50 de 

metri. Aceste căi de acces pot perturba structura 

habitatelor prin facilitarea pătrunderii de noi specii, 

necaracteristice habitatului, dar şi prin apariţia 

fenomenelor de eroziune. Presiunea este una 

scăzută. 

 

Tabelul nr. 265 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei 

de specii - succesiune asupra habitatului 6240* - Pajişti stepice subpanonice 

Cod Parametru Descriere 
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A.1 Presiune actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii - 

succesiune   

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6240* 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 244 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În apropiere de localităţile Peştiş, Tinăud, Auşeu, 

Şerani - partea sudică a sitului, Marca, Făgetu, 

Plopiş - partea nordică a sitului  

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Pe aceste suprafeţe, ce totalizează cca. 192,5 ha din 

cele cca. 314 ha ocupate de habitat în sit - aprox. 

61 % din suprafaţa habitatului, abandonarea 

practicilor de păşunat a provocat perturbări în 

structura vegetaţiei acestui habitat. 

 

Tabelul nr. 266 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul 

câmpiilor până în etajele montan şi alpin 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6430 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 245 
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tipului de habitat - geometrie 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În apropiere de loc. Şerani 

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Habitatul se află în imediată apropiere - cca. 50 de 

metri de o suprafaţă folosită ca păşune comunală. 

În prezent impactul este unul scăzut, dar există 

riscul agravării sale. 

 

Tabelul nr. 267 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală D01.01 - Poteci, trasee, trasee 

pentru ciclism asupra habitatului 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile 

de la nivelul câmpiilor până în etajele montan şi alpin 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală D01.01 - Poteci, trasee, trasee pentru ciclism  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6430 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 246 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În apropiere de Şerani, dar şi pe marginea drumului 

ce uneşte DN1 de loc. Pădurea Neagră 

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  
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G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Habitatul se află în imediată apropiere de diferite 

căi de acces. 

 

Tabelul nr. 268 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A03.02 - Cosire ne-intensivă 

asupra habitatului 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A03.02 - Cosire ne-intensivă  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6510 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 247 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În apropiere de Lugaşu de Sus, la nord de Ţopa de 

Criş, spre Şerani 

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Practică întâlnită în apropierea zonelor locuite 

dispersat. Presiunea este dezirabilă, nefiind 

intensivă, dar tendinţa este una de scădere. 

 

Tabelul nr. 269 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

Cod Parametru Descriere 
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A.1 Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6510 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 248 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În apropiere de Şerani 

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Practică întâlnită în apropierea drumului Borod - 

Şerani. 

 

Tabelul nr. 270 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.03 - Abandonarea sistemelor 

pastorale, lipsa păşunatului asupra habitatului 6510 - Pajişti de altitudine joasă 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.03 - Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa 

păşunatului  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6510 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 249 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

În apropiere de Şerani, Borod, Luncşoara, Lugaşu 

de Sus 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

424 

 

tipului de habitat - descriere   

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Practică întâlnită pe suprafeţe disparate din sit - 

cca. 20 ha cu acest habitat. 

 

Tabelul nr. 271 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală D01.01 - Poteci, trasee, trasee 

pentru ciclism asupra habitatului 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală D01.01 - Poteci, trasee, trasee pentru ciclism  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6510  

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 250 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Mai ales pe suprafeţele aflate la nord de Borod, dar 

şi pe lângă Lugaşu de Sus, Tusa 

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Datorită localizării acestui habitat pe văi, el este în 

general aproape şi de căile de acces. Aceste căi de 

acces pot perturba structura habitatelor prin 

facilitarea pătrunderii de noi specii, necaracteristice 
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habitatului, dar şi prin expunerea la riscul de supra-

păşunat, de către animalele aflate în tranzit. 

Presiunea este una scăzută. 

 

Tabelul nr. 272 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei 

de specii - succesiune asupra habitatului 6510 - Paji şti de altitudine joasă (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii - 

succesiune   

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6510  

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 251 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Mai ales pe marginea drumului Borod-Şerani, dar 

şi la nord de loc. Lugaşu de Sus 

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Datorită localizării acestui habitat pe văi, el este în 

general aproape şi de căile de acces. Aceste căi de 

acces pot perturba structura habitatelor prin 

facilitarea pătrunderii de noi specii, necaracteristice 

habitatului, dar şi prin expunerea la riscul de supra-

păşunat, de către animalele aflate în tranzit, ambele 

putând duce la schimbarea compoziţiei de specii. 

Presiunea este una scăzută, pe cca. 21 de ha din 
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totalul de aprox. 53 ha al habitatului în sit. 

 

Tabelul nr. 273 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A01 - Cultivare asupra 

habitatului 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turb ării oscilante - nefixate de 

substrat 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A01 - Cultivare  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

7140 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 252 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În rezervaţia mlaştina de la Iaz 

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Existenţa pe un versant din apropierea mlaştinii a 

unui teren agricol, care este exploatat şi pe care se 

pot utiliza îngrăşăminte chimice pentru fertilizare, 

care ar putea fi antrenate în mlaştină, la ploi. 

 

Tabelul nr. 274 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turb ării oscilante - nefixate 

de substrat 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  
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G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

7140 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 253 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În rezervaţia mlaştina de la Iaz 

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Păşunatul în zonele învecinate şi pătrunderea 

animalelor în zona ariei pot produce deteriorarea 

florei şi contaminarea apei 

 

Tabelul nr. 275 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi 

asupra habitatului 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

8220 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 254 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

La nord de loc. Luncşoara 

 

G.5 Intensitatea localizată a S - scăzută  
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impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Suprafaţa de stâncărie este în imediata apropiere a 

unui drum forestier aflat la nordul localităţii 

Luncşoara. 

 

Tabelul nr. 276 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

8210 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 255 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În apropiere de loc. Peştiş 

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Suprafaţa de stâncărie este în imediata apropiere a 

unor suprafeţe păşunate destul de intens, fiind chiar 

la limita localităţii Peştiş. 

 

Tabelul nr. 277 
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Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9130 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 256 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

La marginile sitului, mai ales spre partea centrală. 

Sporadic şi spre marginile de sud şi nord. 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Marginile de pădure aflate la limita păşunilor 

comunale sunt expuse presiunii de păşunat. Nu mai 

puţin de 1022 ha din acest habitat sunt la sub 100 

de metri de terenuri păşunate - zona expusă 

presiunii fiind de cca. 8% din habitat. 

 

Tabelul nr. 278 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi 

asupra habitatului 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9130 

G.3 Localizarea impactului cauzat Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 
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de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

- Hărţi, nr. 257 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În special pe marginea DN1 H, dar şi la nord de 

Luncşoara, în apropiere de Preoteasa, Şerani, 

Fufez, Pădurea Neagră 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Zonele unde pădurile acestui habitat se află în 

imediata vecinătate a căilor de acces sunt expuse 

presiunii de pătrundere a speciilor invazive. De 

asemenea, covorul vegetal poate fi perturbat, 

afectând structura şi funcţiile pădurii. Nu mai puţin 

de 225 ha din acest habitat sunt la sub 100 de metri 

de drumuri naţionale sau la sub 50 de metri de 

drumuri judeţene sau comunale - zona expusă 

presiunii fiind de cca. 1,8% din habitat. 

 

Tabelul nr. 279 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală I01 Specii invazive non-native - 

alogene asupra habitatului 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală I01 Specii invazive non-native - alogene  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9130 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 258 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

La marginile suprafeţelor plantate cu specii de 

arbori nenativi. Pe întreg teritoriul sitului 
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tipului de habitat - descriere  ROSCI0322. 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Zonele unde pădurile acestui habitat se află în 

imediata vecinătate a plantaţiilor cu arbori ne-

nativi sunt expuse presiunii de pătrundere a acestor 

specii ne-native. De asemenea, covorul vegetal 

poate fi perturbat, afectând structura şi funcţiile 

pădurii. Nu mai puţin de 2230 ha din acest habitat 

sunt la sub 100 de metri de suprafeţe împădurite cu 

specii ne-native - zona expusă presiunii fiind de 

cca. 17% din habitat. 

 

Tabelul nr. 280 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală J03.01 - Reducerea sau pierderea 

de caracteristici specifice de habitat asupra habitatului 9130 - Păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală J03.01 - Reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9130 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 259 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Disparat, în tot situl 

G.5 Intensitatea localizată a S - scăzută  
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impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Zonele unde pădurile au fost rărite sau exploatate, 

prin practici permise de legislaţia în vigoare. S-au 

estimat 201 ha expuse, pe baza datelor culese din 

teren - prin crearea de zone tampon de 100 m în 

jurul punctelor unde a fost observata presiunea. 

Presiunea este probabil sub-estimată, fiind mai 

extinsă, la toate suprafeţele cu acest tip de pădure 

din sit. 

 

Tabelul nr. 281 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei 

de specii - succesiune asupra habitatului 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii - 

succesiune   

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9130 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 260 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Disparat, în tot situl 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  
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G.7 Detalii S-au estimat 630 ha expuse, pe baza datelor culese 

din teren şi din imaginile satelitare. Presiunea 

ameninţă cca. 5% din suprafaţa habitatului în sit, 

existând riscul extinderii acestor practici. 

 

Tabelul nr. 282 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9110 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 261 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

La marginile sitului, mai ales spre partea centrală şi 

de est. 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Marginile de pădure aflate la limita păşunilor 

comunale sunt expuse presiunii de păşunat. Nu mai 

puţin de 1273 ha din acest habitat sunt la sub 100 

de metri de terenuri păşunate - zona expusă 

presiunii fiind de cca. 13% din habitat. 

 

Tabelul nr. 283 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi 

asupra habitatului 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 
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Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9110 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 262 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În special în jumătatea sud-vestică a sitului - pe 

marginea căilor de acces dintre DN1 şi Şerani, 

Şinteu, Pădurea Neagră  

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Zonele unde pădurile acestui habitat se află în 

imediata vecinătate a căilor de acces sunt expuse 

presiunii de pătrundere a speciilor invazive. De 

asemenea, covorul vegetal poate fi perturbat, 

afectând structura şi funcţiile pădurii. Nu mai puţin 

de 247 ha din acest habitat sunt la sub 50 de metri 

de drumuri judeţene sau comunale - zona expusă 

presiunii fiind de cca. 2,5% din habitat. 

 

Tabelul nr. 284 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală I01 Specii invazive non-native - 

alogene asupra habitatului 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală I01 Specii invazive non-native - alogene  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 9110 
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habitat 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 263 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

La marginile suprafeţelor plantate cu specii de 

arbori nenativi. Mai ales la limita estică a sitului, 

sporadic şi în jumătatea sudică. 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Zonele unde pădurile acestui habitat se află în 

imediata vecinătate a plantaţiilor cu arbori ne-

nativi sunt expuse presiunii de pătrundere a acestor 

specii ne-native. De asemenea, covorul vegetal 

poate fi perturbat, afectând structura şi funcţiile 

pădurii. Nu mai puţin de 1519 ha din acest habitat 

sunt la sub 100 de metri de suprafeţe împădurite cu 

specii ne-native - zona expusă presiunii fiind de 

cca. 15% din habitat. 

 

Tabelul nr. 285 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală J03.01 - Reducerea sau pierderea 

de caracteristici specifice de habitat asupra habitatului 9110 - Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală J03.01 - Reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9110 

G.3 Localizarea impactului cauzat Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 
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de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

- Hărţi, nr. 264 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Disparat, în tot situl 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Zonele unde pădurile au fost rărite sau exploatate, 

prin practici permise de legislaţia în vigoare. S-au 

estimat 114 ha expuse, pe baza datelor culese din 

teren - prin crearea de zone tampon de 100 m în 

jurul punctelor unde a fost observata presiunea. 

Presiunea este probabil sub-estimată, fiind mai 

extinsă, la toate suprafeţele cu acest tip de pădure 

din sit. 

 

Tabelul nr. 286 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei 

de specii - succesiune asupra habitatului 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii - 

succesiune   

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9110 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 265 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

Disparat, în tot situl 
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tipului de habitat - descriere  

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii S-au estimat 536 ha expuse, pe baza datelor culese 

din teren şi din imaginile satelitare. Presiunea 

ameninţă cca. 5,5% din suprafaţa habitatului în sit, 

existând riscul extinderii acestor practici. 

 

Tabelul nr. 287 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală B03 - Exploatare forestieră fără 

replantare sau refacere naturală asupra habitatului 9150 - Păduri medio-europene de 

fag din Cephalanthero-Fagion 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală B03 - Exploatare forestieră fără replantare sau 

refacere naturală  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9150 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 266 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În porţiuni din jumătatea sudică a habitatului - ex: 

aproape de loc. Peştiş. 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Zonele din acest habitat exploatate intens, sau zone 
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unde pădurile acestui habitat se află în imediata 

vecinătate a tăierilor la ras. Cca. 10 ha din acest 

habitat sunt estimate a fi sub această presiune - cca. 

5% din habitat. 

 

Tabelul nr. 288 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală I01 Specii invazive non-native - 

alogene asupra habitatului 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-

Fagion 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală I01 Specii invazive non-native - alogene 

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9150 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 267 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

La marginile suprafeţelor plantate cu specii de 

arbori nenativi. Pe întreg teritoriul sitului 

ROSCI0322. 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Zonele unde pădurile acestui habitat se află în 

imediata vecinătate a plantaţiilor cu arbori ne-

nativi sunt expuse presiunii de pătrundere a acestor 

specii ne-native. De asemenea, covorul vegetal 

poate fi perturbat, afectând structura şi funcţiile 

pădurii. Cca. 51 ha din acest habitat sunt la sub 100 

de metri de suprafeţe împădurite cu specii ne-

native - zona expusă presiunii fiind de cca. 22% 
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din habitat. 

 

Tabelul nr. 289 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 91E0 - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91E0 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 268 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Disparat, în tot situl. Lângă loc. Loranta, Iaz, Sâg 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Marginile de pădure aflate la limita păşunilor 

comunale sunt expuse presiunii de păşunat. Cca. 13 

ha din acest habitat sunt la sub 100 de metri de 

terenuri păşunate - zona expusă presiunii fiind de 

cca. 9% din habitat. 

 

Tabelul nr. 290 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală B06 - Păşunatul în pădure/în zona 

împădurit ă asupra habitatului 91E0 - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Cod Parametru Descriere 
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A.1 Presiune actuală B06 - Păşunatul în pădure/în zona împădurită  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91E0 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 269 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Sporadic, pe părţi din habitatul 91E0 de pe întregul 

teritoriu al sitului ROSCI0322. 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Pădurile din acest habitat se află pe văi, fiind 

expuse presiunii de păşunat de către animalele 

aflate în tranzit - oi, vite. Pe alocuri presiunea este 

chiar ridicată. Poate avea efecte foarte nocive 

asupra covorului vegetal, afectând structura şi 

funcţiile pădurii. Cca. 7 ha din acest habitat au fost 

notate în teren ca fiind afectate de această presiune, 

dar probabil este o sub-estimare a situaţiei din 

teren. 

 

Tabelul nr. 291 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi 

asupra habitatului 91E0 - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 91E0 
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habitat 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 270 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În special pe marginea DJ 108H, dar şi la nord de 

loc. Cetea, la sud de loc. Iaz 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Fiind habitate specifice de văi, de obicei pădurile 

acestui habitat se află în imediata vecinătate a 

căilor de acces, fiind expuse presiunii de 

pătrundere a speciilor invazive. De asemenea, 

covorul vegetal poate fi perturbat, afectând 

structura şi funcţiile pădurii. Cca. 18 ha din acest 

habitat sunt la sub 50 de metri de drumuri judeţene 

sau comunale - zona expusă presiunii fiind de cca. 

18% din habitat. 

 

Tabelul nr. 292 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală I01 Specii invazive non-native - 

alogene asupra habitatului 91E0 - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală I01 Specii invazive non-native - alogene  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91E0 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 271 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

442 

 

tipului de habitat - geometrie 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

La marginile suprafeţelor plantate cu specii de 

arbori nenativi. Pe întreg teritoriul sitului 

ROSCI0322. 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Zonele unde pădurile acestui habitat se află în 

imediata vecinătate a plantaţiilor cu arbori ne-

nativi sunt expuse presiunii de pătrundere a acestor 

specii ne-native. De asemenea, covorul vegetal 

poate fi perturbat, afectând structura şi funcţiile 

pădurii. Cca. 37 ha din acest habitat sunt la sub 100 

de metri de suprafeţe împădurite cu specii ne-

native - zona expusă presiunii fiind de cca. 25% 

din habitat. 

 

Tabelul nr. 293 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală J03.01 - Reducerea sau pierderea 

de caracteristici specifice de habitat asupra habitatului 91E0 - Păduri aluviale cu Alnus 

glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală J03.01 - Reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91E0 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 272 

G.4 Localizarea impactului cauzat Disparat, în tot situl 
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de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Zonele unde pădurile au fost rărite sau exploatate, 

prin practici permise de legislaţia în vigoare, unde 

sunt păşunate, sau unde se depozitează reziduuri. 

S-au estimat 10 ha expuse - din totalul de cca. 150 

ha, pe baza datelor culese din teren - prin crearea 

de zone tampon de 100 m în jurul punctelor unde a 

fost observata presiunea. Presiunea este probabil 

sub-estimată, fiind mai extinsă. 

 

Tabelul nr. 294 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase 

(Molinion caeruleae) 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6410 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 273 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În apropiere de Şerani 

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

S - scăzută  
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presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Habitatul - cca. 0,5 ha, adică 12% din habitat  se 

află în imediată apropiere de zonele locuite din 

localitate. 

 

Tabelul nr. 295 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A03.02 - Cosire neintensivă 

asupra habitatului 6520 - Fâneţe montane 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A03.02 - Cosire neintensivă  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6520  

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 274 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Mai ales pe marginea drumului Borod-Şerani, dar 

şi la nord de loc. Peştiş, Cetea 

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Habitatul de fânaţe montane este dependent de 

activitatea umană de cosit. Pe suprafeţele 

menţionate au fost observate practici de cosire, fie 

pe teren, fie pe imaginile satelitare. Practica este 

mai extinsă în satele de pe culme - Şerani, Şinteu, 

dar acestea sunt în afara sitului ROSCI0322. 

Presiunea este una benefică. 
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Tabelul nr. 296 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A03.03 - Abandonarea/lipsa 

cosirii asupra habitatului 6520 - Fâneţe montane 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A03.03 - Abandonarea/lipsa cosirii  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6520  

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 275 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

În apropiere de loc. Şinteu, Şerani 

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Habitatul de fânaţe montane este dependent de 

activitatea umană de cosit. Abandonarea acestor 

practici, datorită îmbătrânirii populaţiei sau 

migraţiei acesteia, afectează mai ales suprafeţele de 

fânaţe aflate la distanţă mai mare de localităţi. Pe 

moment este estimat a afecta cca. 13,5 ha din cele 

56 ha cu acest habitat în sit - aprox. 24,12%. 

Tendinţa abandonului cositului este în creştere. 

 

Tabelul nr. 297 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală D01.01 Poteci, trasee, trasee 

pentru ciclism asupra habitatului 6520 - Fâneţe montane 

Cod Parametru Descriere 
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A.1 Presiune actuală D01.01 Poteci, trasee, trasee pentru ciclism  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6520  

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 276 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Între loc. Fufez şi Halmăşd, la sud de loc. Şerani 

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Cca. 28 de ha cu acest habitat conţin sau sunt 

foarte aproape de căi de acces ne-asfaltate. Aceste 

căi de acces pot perturba structura habitatelor prin 

facilitarea pătrunderii de noi specii, necaracteristice 

habitatului, dar şi prin expunerea la riscul de 

eroziune sau la riscul de supra-păşunat, de către 

animalele aflate în tranzit, ambele putând duce la 

schimbarea compoziţiei de specii. Presiunea este 

una scăzută, pe cca. 50% din suprafaţa habitatului 

în acest sit. 

 

Tabelul nr. 298 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei 

de specii - succesiune asupra habitatului 6520 - Fâneţe montane 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii - 

succesiune   

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 
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G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6520  

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 277 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Între loc. Fufez şi Halmăşd, la sud de loc. Şerani 

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Procesele tradiţionale de rotaţie a culturilor, 

precum şi abandonul anumitor zone cosite în trecut 

datorită îmbătrânirii sau migraţiei populaţiei, au 

produs alterări ale compoziţiei de specii pe cca. 33 

ha din totalul de 56 ha ocupat de habitat în sit - 

58%. 

 

Tabelul nr. 299 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 6230 - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substraturi 

silicioase 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6230 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 278 

G.4 Localizarea impactului cauzat Mai ales pe teritoriul comunei Borod - pe culmile 
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de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

dintre Corniţel şi Şerani şi al comunei Valcău de 

Jos - în apropiere de satul Sub Cetate  

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Tendinţa acestei presiuni este de scădere la nivelul 

întregului sit, dar punctual, încă are un efect 

distructiv asupra comunităţilor habitatului 6230.  

 

Tabelul nr. 300 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.02 - Păşunatul neintensiv 

asupra habitatului 6230 - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substraturi 

silicioase 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.02 - Păşunatul neintensiv  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6230 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 279 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Mai ales pe teritoriul comunei Borod - pe culmile 

dintre Corniţel şi Şerani şi al comunei Valcău de 

Jos - pe culmile dintre Şerani şi Sub Cetate  

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Tendinţa acestei presiuni este de scădere la nivelul 
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întregului sit, dar punctual, poate afecta 

comunităţile habitatului 6230.  

 

Tabelul nr. 301 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.03 - Abandonarea sistemelor 

pastorale, lipsa păşunatului asupra habitatului  6230 - Pajişti montane de Nardus bogate 

în specii, pe substraturi silicioase 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.03 - Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa 

păşunatului  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6230 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 280 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Pe teritoriul comunei Valcău de Jos - pe culmile 

aflate la sud de Sub Cetate şi Preoteasa  

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Tendinţa acestei presiuni este de creştere la nivelul 

întregului sit. Lipsa păşunatului a dus la acoperirea 

cu vegetaţie arbustivă a unor suprafeţe mai vechi 

de păşune, aflate în prezent în succesiune spre 

vegetaţie lemnoasă - păduri. Cca. 24% din 

suprafeţele habitatului 6230 sunt actualmente 

supuse acestei presiuni. 

 

Tabelul nr. 302 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

450 

 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală K01.01 - Eroziune asupra 

habitatului  6230 - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicioase 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală K01.01 - Eroziune  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6230 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 281 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Mai ales pe teritoriul comunei Borod - pe culmile 

dintre Corniţel şi Şerani şi al comunei Valcău de 

Jos - pe culmile dintre Şerani şi Sub Cetate  

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Unele suprafeţe au pante mai pronunţate, altele 

sunt străbătute de drumuri de căruţe, cu margini 

degradate. Se estimează cca. 55 de hectare afectate 

de diferite forme de eroziune, din totalul de cca. 

111 ha - cca. 50%. 

 

Tabelul nr. 303 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A01 - Cultivare asupra 

habitatului 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A01 - Cultivare  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91V0 

G.3 Localizarea impactului cauzat Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 
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de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

- Hărţi, nr. 282 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

La marginile exterioare ale sitului, în apropiere de 

loc. Peştiş 

 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Existenţa terenurilor cultivate în imediata apropiere 

a pădurii poate provoca intruziuni ale unor specii 

atipice în covorul vegetal. Folosirea insecticidelor 

sau a altor substanţe poate, de asemenea, perturba 

funcţiile normale ale habitatului în vecinătatea 

imediată a culturilor - maxim 50-100 metri 

distanţă. Se estimează că presiunea afectează cca. 

11 ha de pădure din acest habitat, aflate la 

marginile sitului - cca. 5,5% din suprafaţa 

habitatului în sit. 

 

Tabelul nr. 304 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91V0 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 283 

G.4 Localizarea impactului cauzat Lângă loc. Fufez, Şinteu 
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de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Marginile de pădure aflate la limita păşunilor 

comunale sunt expuse presiunii de păşunat. Cca. 8 

ha din acest habitat sunt la sub 100 de metri de 

terenuri păşunate - zona expusă presiunii fiind de 

cca. 4% din habitat. 

 

Tabelul nr. 305 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi 

asupra habitatului 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală D01.02 - Drumuri, autostrăzi  

G.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

G.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91V0 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 284 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat - descriere  

Pe marginea DN 1H - la nord de loc. Peştiş, dar şi a 

DJ 109P - la sud de loc. Cerişa 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Pădurile acestui habitat se pot afla în imediata 
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vecinătate a căilor de acces, fiind expuse presiunii 

de pătrundere a speciilor invazive. De asemenea, 

covorul vegetal poate fi perturbat, afectând 

structura şi funcţiile pădurii. Cca. 20 ha din acest 

habitat sunt la sub 100 de metri de drumuri 

naţionale sau la sub 50 de metri de drumuri 

judeţene sau comunale - zona expusă presiunii 

fiind de cca. 10% din habitat. 

 

2.5.4.2 Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra 

tipurilor de habitate  

 

Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra 

tipurilor de habitate 

 

Tabelul nr. 306 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare B03 - Exploatare forestieră 

fără replantare asupra habitatului 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-

Carpinetum 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare B03 - Exploatare forestieră fără replantare  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9170 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 285 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

Ameninţarea vizează toate suprafeţele cu acest 

habitat. 

H.5 Intensitatea localizată a S - scăzută  
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impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Habitatul este expus riscului de a fi exploatat 

intens. Acest risc este amplificat de retrocedarea 

pădurilor, fiind dificilă asigurarea unui serviciu de 

pază pentru suprafeţele retrocedate - 

responsabilitatea cade în sarcina proprietarilor. 

Suprafeţele afectate nu sunt foarte întinse. 

ameninţarea este prezentă doar în suprafeţele care 

nu sunt administrate de ocoale silvice - private sau 

de stat. 

 

Tabelul nr. 307 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare C01.01.01 - Cariere de nisip şi 

pietri ş asupra habitatului 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare C01.01.01 - Cariere de nisip şi pietriş 

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9170 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 286 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În apropiere de Lugaşu de Sus, Pădurea Neagră, 

Marca Huta, Halmăşd, Cetea, Corniţel, Iaz 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

S - scăzută 
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tipului de habitat 

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice 

H.7 Detalii Zonele aflate la mai puţin de 500 de metri de un 

substrat geologic asemănător celui unde se găsesc 

actualele exploatări. Ameninţarea vizează cca. 30% 

din habitat. 

 

Tabelul nr. 308 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare I01 - Specii invazive non-native 

- alogene asupra habitatului 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare I01 - Specii invazive non-native - alogene   

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitat de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9170 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - 

Hărţi, nr. 287 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În apropiere de Lugaşu de Sus, Sacalasău Nou, 

Halmăşd, Valea Târnei, Luncşoara 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Zonele ameninţate din acest habitat au fost 

considerate cele care se găsesc la mai puţin de 500 

metri distanţă de puncte unde presiunea a fost 

observată în prezent. Ameninţarea vizează 281 ha. 
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Tabelul nr. 309 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare B03 - Exploatare forestieră 

fără replantare asupra habitatului 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare B03 - Exploatare forestieră fără replantare 

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91M0 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 288 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

Ameninţarea vizează toate suprafeţele cu acest 

habitat. 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută 

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice 

H.7 Detalii Habitatul este expus riscului de a fi exploatat 

intens. Acest risc este amplificat de retrocedarea 

pădurilor, fiind dificilă asigurarea unui serviciu de 

pază pentru suprafeţele retrocedate - 

responsabilitatea cade în sarcina proprietarilor. 

Suprafeţele afectate nu sunt foarte întinse. 

ameninţarea este prezentă doar în suprafeţele care 

nu sunt administrate de ocoale silvice - private sau 

de stat. 

 

Tabelul nr. 310 
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Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare C01.01.01 - Cariere de nisip şi 

pietri ş asupra habitatului 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare C01.01.01 - Cariere de nisip şi pietriş  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91M0 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 289 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În apropiere de Peştiş, Lugaşu de Sus, Budoi, 

Cuzapu de Sus, Marca Huta, Vâlcelele, Valcău de 

Sus, Borod 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

R - ridicată  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Zonele aflate la mai puţin de 500 de metri de un 

substrat geologic asemănător celui unde se găsesc 

actualele exploatări. În prezent acest tip de habitat 

este cel mai afectat, iar ameninţarea vizează până 

la 34% din suprafaţa sa. 

 

Tabelul nr. 311 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare I01 - Specii invazive non-native 

- alogene asupra habitatului 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare I01 - Specii invazive non-native - alogene   

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitat de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 91M0 
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habitat 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - 

Hărţi, nr. 290 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În apropiere de Sacalasău, Lugaşu de Sus, 

Luncşoara, Marca, Vâlcelele, Borod 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Zonele ameninţate din acest habitat au fost 

considerate cele care se găsesc la mai puţin de 500 

metri distanţă de puncte unde presiunea a fost 

observată în prezent. Ameninţarea vizează cca. 

10% din habitat. 

 

Tabelul nr. 312 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare B03 - Exploatare forestieră 

fără replantare asupra habitatului 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare B03 - Exploatare forestieră fără replantare  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91Y0 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 291 

H.4 Localizarea impactului cauzat Ameninţarea vizează toate suprafeţele cu acest 
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de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

habitat. 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Habitatul este expus riscului de a fi exploatat 

intens. Acest risc este amplificat de retrocedarea 

pădurilor, fiind dificilă asigurarea unui serviciu de 

pază pentru suprafeţele retrocedate - 

responsabilitatea cade în sarcina proprietarilor. 

Suprafeţele afectate nu sunt foarte întinse. 

ameninţarea este prezentă doar în suprafeţele care 

nu sunt administrate de ocoale silvice - private sau 

de stat. 

 

Tabelul nr. 313 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare K02.01 - Schimbarea 

compoziţiei de specii - succesiune asupra habitatului 3260 - Cursuri de apă din zona de 

câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-

Batrachion 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii - 

succesiune   

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

3260 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 292 
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H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În apropiere de Poiana Frasina, Tusa, Derna 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Habitatul 3260 este înconjurat de habitate de 

pădure. Distrugerea lor prin exploatare intensivă, 

ilegală, poate produce schimbări in compoziţia de 

specii a habitatului, si poate duce la dispariţia sa 

din sit, datorita suprafeţelor mici ocupate 

 

Tabelul nr. 314 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion 

rubri şi Bidention 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare A04.01 - Păşunatul intensiv  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

3270 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 293 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

Pe teritoriul comunelor Plopiş şi Marca 

H.5 Intensitatea localizată a M - medie  
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impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Chiar dacă zonele nu sunt destinate păşunatului, 

suferă datorită apropierii de surse de apă pentru 

animale. Fiind în apropierea limitelor sitului, este 

posibilă intensificarea presiunii. 

 

Tabelul nr. 315 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 40A0* - Tufări şuri subcontinentale peri-panonice 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare A04.01 - Păşunatul intensiv  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

40A0* 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 294 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

Pe valea Huţii, la Nord de loc. Lugaşu de Sus 

Pe valea Seacă, la Nord de loc. Groşi 

În apropiere de DN1, complexul turistic de pe vf. 

dealului Piatra Craiului 

În apropiere de Fufez 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

R - ridicată  

Pe valea Huţii, R - ridicată  

Pe valea Seacă, R - ridicată  

În apropiere de DN1, M - medie  

În apropiere de Fufez, M - medie  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii În zonele unde presiunea are intensitate medie, 
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succesiunea spre tufărişuri are loc în imediată 

apropiere a unor parcele păşunate intens. În zonele 

cu intensitate scăzută, distanţa faţă de zonele 

păşunate este mai mare. În total presiunea 

afectează cca. 15,85 ha din totalul de 40,43 al 

habitatului în sit - 39,21%. 

 

Tabelul nr. 316 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare A04.03 - Abandonarea 

sistemelor pastorale asupra habitatului 6240* - Pajişti stepice subpanonice 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare A04.03 - Abandonarea sistemelor pastorale  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6240* 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 295 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În apropiere de loc. Peştiş, Tinăud, Auşeu, Groşi, 

Şerani - partea sudică a sitului, Marca, Făgetu, 

Plopiş - partea nordică a sitului, Loranta - vestul 

sitului  

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

R - ridicată  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Pe toate suprafeţele habitatului este posibilă 

abandonarea practicilor de păşunat, cu posibile 

efecte grave de perturbare a structurii vegetaţiei 

acestui habitat. 
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Tabelul nr. 317 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare K02.01 - Schimbarea 

compoziţiei de specii - succesiune asupra habitatului 6240* - Pajişti stepice subpanonice 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii - 

succesiune   

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6240* 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 296 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În apropiere de localităţile Peştiş, Tinăud, Auşeu, 

Şerani - partea sudică a sitului, Marca, Făgetu, 

Plopiş - partea nordică a sitului  

 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

R - ridicată  

 

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Pe toate suprafeţele habitatului, abandonarea 

practicilor de păşunat poate provoca perturbări în 

structura vegetaţiei. 

 

Tabelul nr. 318 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul 

câmpiilor până în etajele montan şi alpin 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare A04.01 - Păşunatul intensiv  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 
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H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6430 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 297 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În apropiere de loc. Şerani 

 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

 

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Habitatul se află în imediată apropiere - cca. 50 de 

metri de o suprafaţă folosită ca păşune comunală. 

În prezent impactul este unul scăzut, dar există 

riscul agravării sale. 

 

Tabelul nr. 319 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare A03.03 - Abandonarea/lipsa 

cosirii asupra habitatului 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare A03.03 - Abandonarea/lipsa cosirii  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6510  

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 298 
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H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În apropiere de loc. Şinteu, Şerani, Lugaşu de Sus 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

R - ridicată  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Habitatul de fânaţe montane este dependent de 

activitatea umană de cosit. Abandonarea acestor 

practici poate afecta serios structura tuturor 

suprafeţelor ocupate de acest habitat. 

 

Tabelul nr. 320 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare K02.01 - Schimbarea 

compoziţiei de specii - succesiune asupra habitatului 6510 - Pajişti de altitudine joasă 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii - 

succesiune   

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6510  

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 299 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

Mai ales pe marginea drumului Borod-Şerani, dar 

şi la nord de loc. Lugaşu de Sus 

 

H.5 Intensitatea localizată a M - medie  
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impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

 

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Pe toate suprafeţele habitatului, abandonarea 

practicilor de păşunat poate provoca perturbări în 

structura vegetaţiei. 

 

Tabelul nr. 321 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turb ării oscilante - nefixate 

de substrat) 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare A04.01 - Păşunatul intensiv  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

7140 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 300 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În rezervaţia mlaştina de la Iaz 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Păşunatul în zonele învecinate şi pătrunderea 

animalelor în zona ariei pot produce deteriorarea 

florei şi contaminarea apei 
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Tabelul nr. 322 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare K02.01 - Schimbarea 

compoziţiei de specii - succesiune asupra habitatului 8220 - Versanţi stâncoşi cu 

vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii - 

succesiune   

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

8220 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 301 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În apropiere de Corniţel, Luncşoara 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

 

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Habitatul 8220 se afla in imediata apropiere a 

pădurilor. Exploatarea acestora ar perturba 

compoziţia specifica a acestuia, si ar putea duce la 

dispariţia sa din sit - ocupa suprafeţe reduse. 

 

Tabelul nr. 323 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase 

Cod Parametru Descriere 
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B.1 Ameninţare viitoare A04.01 - Păşunatul intensiv  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

8210 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 302 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În apropiere de loc. Peştiş 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

R - ridicată  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Suprafaţa de stâncărie este în imediata apropiere a 

unor suprafeţe păşunate destul de intens, fiind chiar 

la limita localităţii Peştiş. 

 

Tabelul nr. 324 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare B03 - Exploatare forestieră 

fără replantare asupra habitatului 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare B03 - Exploatare forestieră fără replantare  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9130 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 303 
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H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

Ameninţarea vizează toate suprafeţele cu acest 

habitat. 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Habitatul este expus riscului de a fi exploatat 

intens. Acest risc este amplificat de retrocedarea 

pădurilor, fiind dificilă asigurarea unui serviciu de 

pază pentru suprafeţele retrocedate - 

responsabilitatea cade în sarcina proprietarilor. 

Suprafeţele afectate nu sunt foarte întinse. 

Ameninţarea este prezentă doar în suprafeţele care 

nu sunt administrate de ocoale silvice - private sau 

de stat. 

 

Tabelul nr. 325 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare C01.01.01 - Cariere de nisip şi 

pietri ş asupra habitatului 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare C01.01.01 - Cariere de nisip şi pietriş  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9130 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 304 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

În apropiere de Cuieşd, Lugaşu de Sus, Peştiş, 

Cetea, Corniţel, Şinteu, Marca Huta, Iaz 
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asupra tipului de habitat - 

descriere  

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Zonele aflate la mai puţin de 500 de metri de un 

substrat geologic asemănător celui unde se găsesc 

actualele exploatări. Cca. 24% din habitat este 

ameninţat. 

 

Tabelul nr. 326 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare I01 - Specii invazive non-native 

- alogene asupra habitatului 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare I01 - Specii invazive non-native - alogene   

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitat de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9130 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - 

Hărţi, nr. 305 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

Răspândit pe alocuri în habitat pe tot teritoriul 

sitului 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  
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H.7 Detalii Zonele ameninţate din acest habitat au fost 

considerate cele care se găsesc la mai puţin de 500 

metri distanţă de puncte unde presiunea a fost 

observată în prezent. Cca. 6% din habitat este 

amenintat. 

 

Tabelul nr. 327 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare B03 - Exploatare forestieră 

fără replantare asupra habitatului 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare B03 - Exploatare forestieră fără replantare  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9110 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 306 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

Ameninţarea vizează toate suprafeţele cu acest 

habitat. 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Habitatul este expus riscului de a fi exploatat 

intens. Acest risc este amplificat de retrocedarea 

pădurilor, fiind dificilă asigurarea unui serviciu de 

pază pentru suprafeţele retrocedate - 

responsabilitatea cade în sarcina proprietarilor. 

Suprafeţele afectate nu sunt foarte întinse. 
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Ameninţarea este prezentă doar în suprafeţele care 

nu sunt administrate de ocoale silvice - private sau 

de stat. 

 

Tabelul nr. 328 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare C01.01.01 - Cariere de nisip şi 

pietri ş asupra habitatului 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare C01.01.01 - Cariere de nisip şi pietriş  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9110 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 307 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În apropiere de loc. Făgetu, Şerani, Peştiş 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Zonele aflate la mai puţin de 500 de metri de un 

substrat geologic asemănător celui unde se găsesc 

actualele exploatări. 

 

Tabelul nr. 329 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare I01 - Specii invazive non-native 

- alogene asupra habitatului 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

Cod Parametru Descriere 
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B.1 Ameninţare viitoare I01 - Specii invazive non-native - alogene   

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitat de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9110 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - 

Hărţi, nr. 308 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În apropiere de loc. Budoi, Luncşoara, Cetea, 

Corniţel, Şerani, Valea Târnei 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Zonele ameninţate din acest habitat au fost 

considerate cele care se găsesc la mai puţin de 500 

metri distanţă de puncte unde presiunea a fost 

observată în prezent. 

 

Tabelul nr. 330 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare B03 - Exploatare forestieră 

fără replantare asupra habitatului 9150 - Păduri medio-europene de fag din 

Cephalanthero-Fagion 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare B03 - Exploatare forestieră fără replantare  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9150 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 309 
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asupra tipului de habitat - 

geometrie 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

Ameninţarea vizează toate suprafeţele cu acest 

habitat. 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Habitatul este expus riscului de a fi exploatat 

intens. Acest risc este amplificat de retrocedarea 

pădurilor, fiind dificilă asigurarea unui serviciu de 

pază pentru suprafeţele retrocedate - 

responsabilitatea cade în sarcina proprietarilor. 

Suprafeţele afectate nu sunt foarte întinse. 

ameninţarea este prezentă doar în suprafeţele care 

nu sunt administrate de ocoale silvice - private sau 

de stat. 

 

Tabelul nr. 331 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare C01.01.01 - Cariere de nisip şi 

pietri ş asupra habitatului 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-

Fagion 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare C01.01.01 - Cariere de nisip şi pietriş  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9150 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 310 
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geometrie 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În apropiere de Peştiş, Aleşd 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Zonele aflate la mai puţin de 500 de metri de un 

substrat geologic asemănător celui unde se găsesc 

actualele exploatări. Ameninţarea este asupra cca. 

20% din habitat. 

 

Tabelul nr. 332 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare B03 - Exploatare forestieră 

fără replantare asupra habitatului 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare B03 - Exploatare forestieră fără replantare  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91E0* 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 311 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

Ameninţarea vizează toate suprafeţele cu acest 

habitat. 

H.5 Intensitatea localizată a S - scăzută  
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impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Habitatul este expus riscului de a fi exploatat 

intens. Acest risc este amplificat de retrocedarea 

pădurilor, fiind dificilă asigurarea unui serviciu de 

pază pentru suprafeţele retrocedate - 

responsabilitatea cade în sarcina proprietarilor. 

Suprafeţele afectate nu sunt foarte întinse. 

ameninţarea este prezentă doar în suprafeţele care 

nu sunt administrate de ocoale silvice - private sau 

de stat. 

 

Tabelul nr. 333 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare C01.01.01 - Cariere de nisip şi 

pietri ş asupra habitatului 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare C01.01.01 - Cariere de nisip şi pietriş  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91E0* 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 312 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În apropiere de Lugaşu de Sus, Auşeu, Cetea, Iaz 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

S - scăzută  
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ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Zonele aflate la mai puţin de 500 de metri de un 

substrat geologic asemănător celui unde se găsesc 

actualele exploatări. Ameninţarea vizează cca. 27% 

din habitat. 

 

Tabelul nr. 334 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare M01.02 - Secete si precipitatii 

scazute asupra habitatului 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare M01.02 - Secete si precipitatii scazute  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitat de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91E0* 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management - 

Hărţi, nr. 313 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

Ameninţarea vizează toate suprafeţele cu acest 

habitat din sit. 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Habitatul 91E0 ocupă suprafeţe relativ reduse, pe 

văi. Aceste zone de vale sunt cele mai expuse la 

schimbările climatice, cum ar fi secete prelungite. 
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În prezent presiunea are o intensitate scăzută - 

asupra cca. 2 ha cu acest habitat, dar datorită 

accentuării estimate a fenomenelor extreme, este 

dezirabilă monitorizarea situaţiei. 

 

Tabelul nr. 335 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare A04.01 - Păşunatul intensiv 

asupra habitatului 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase 

(Molinion caeruleae) 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare A04.01 - Păşunatul intensiv  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6410 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 314 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În rezervaţia mlaştina de la Iaz 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

M - medie  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Habitatul se află în imediată apropiere de o parte 

din păşunea comunală, aflată la marginea sitului, 

unde este posibilă intensificarea pe viitor a 

activităţilor pastorale. 

 

Tabelul nr. 336 
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Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare A03.03 - Abandonarea/lipsa 

cosirii asupra habitatului 6520 - Fâneţe montane 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare A03.03 - Abandonarea/lipsa cosirii  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6520  

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 315 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În apropiere de loc. Şinteu, Şerani, Peştiş, Fufez 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

R - ridicată  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Habitatul de fânaţe montane este dependent de 

activitatea umană de cosit. Abandonarea acestor 

practici poate afecta serios structura tuturor 

suprafeţelor ocupate de acest habitat. 

 

Tabelul nr. 337 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare K02.01 - Schimbarea 

compoziţiei de specii - succesiune asupra habitatului 6520 - Fâneţe montane 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii - 

succesiune   

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 6520  
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habitat 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 316 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

Între loc. Fufez şi Halmăşd, la sud de loc. Şerani 

 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

R - ridicată  

 

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Abandonul zonelor cosite datorită îmbătrânirii sau 

migraţiei populaţiei poate afecta toate suprafeţele 

ocupate de habitat în sit. 

 

Tabelul nr. 338 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare A04.03 - Abandonarea 

sistemelor pastorale, lipsa păşunatului asupra habitatului  6230 - Pajişti montane de 

Nardus bogate în specii, pe substraturi silicioase 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare A04.03 - Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa 

păşunatului  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6230 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 317 

H.4 Localizarea impactului cauzat Pe culmile aflate la sud de loc. Sub Cetate, 
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de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

Preoteasa, Şerani, Socet 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

R - ridicată  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Lipsa păşunatului ameninţă cu acoperirea cu 

vegetaţie arbustivă a suprafeţelor de păşune. Cca. 

24% din suprafeţele habitatului 6230 sunt 

actualmente supuse acestei presiuni, dar 

ameninţarea vizează tot habitatul în sit. 

 

Tabelul nr. 339 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare K02.01 - Schimbarea 

compoziţiei de specii - succesiune asupra habitatului 6230 - Pajişti montane de Nardus 

bogate în specii, pe substraturi silicioase 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii - 

succesiune   

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6230 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi nr. 318 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

Mai ales pe teritoriul comunei Borod - pe culmile 

dintre Corniţel şi Şerani şi al comunei Valcău de 

Jos - în apropiere de satul Sub Cetate  

 

H.5 Intensitatea localizată a S - scăzută  
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impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

 

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Pe toate suprafeţele habitatului, abandonarea 

practicilor de păşunat poate provoca perturbări în 

structura vegetaţiei. 

 

Tabelul nr. 340 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare B03 - Exploatare forestieră 

fără replantare asupra habitatului 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare B03 - Exploatare forestieră fără replantare  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91V0 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 319 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

Ameninţarea vizează toate suprafeţele cu acest 

habitat. 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Habitatul este expus riscului de a fi exploatat 

intens. Acest risc este amplificat de retrocedarea 

pădurilor, fiind dificilă asigurarea unui serviciu de 

pază pentru suprafeţele retrocedate - 
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responsabilitatea cade în sarcina proprietarilor. 

Suprafeţele afectate nu sunt foarte întinse. 

ameninţarea este prezentă doar în suprafeţele care 

nu sunt administrate de ocoale silvice - private sau 

de stat. 

 

Tabelul nr. 341 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare C01.01.01 - Cariere de nisip şi 

pietri ş asupra habitatului 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare C01.01.01 - Cariere de nisip şi pietriş  

H.1 Clasificarea tipului de habitat Habitate de importanţă comunitară 

H.2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91V0 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 320 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţările viitoare 

asupra tipului de habitat - 

descriere  

În apropiere de Lugaşu de Jos, Pădurea Neagră 

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţările viitoare asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută  

 

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Zonele aflate la mai puţin de 500 de metri de un 

substrat geologic asemănător celui unde se găsesc 

actualele exploatări. 

 

2.5.5 Evaluarea impacturilor asupra rezervaţiilor 
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2.5.5.1 Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 

rezervaţiilor 

 

Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 

rezervaţiilor 

 

Tabelul nr. 342 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală A04.01 - Păşunatul 

intensiv asupra rezervaţiei 2.691 - Mlaştina de la Iaz 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.01 - Păşunatul intensiv  

G.1 Clasificarea rezervaţiei Zonă naturală protejată de interes naţional - Legea 

5/2000, Anexa 1  

G.2 Codul unic al rezervaţiei 2.691 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

rezervaţiei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 112 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

rezervaţiei - descriere  

Jumătatea de vest a rezervaţiei, expusă spre 

păşunea comunală 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

rezervaţiei 

S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Păşunatul în zonele învecinate şi pătrunderea 

animalelor în zona rezervaţiei pot produce 

deteriorarea florei şi contaminarea apei 

 

Tabelul nr. 343 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală K01.01 - Eroziune asupra 

rezervaţiei 2.691 - Mlaştina de la Iaz 

Cod Parametru Descriere 
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A.1 Presiune actuală K01.01 - Eroziune  

G.1 Clasificarea rezervaţiei Zonă naturală protejată de interes naţional - Legea 

5/2000, Anexa 1  

G.2 Codul unic al rezervaţiei 2.691 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

rezervaţiei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 113 

G.4 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

rezervaţiei - descriere  

Suprafaţa habitatului 6520 din rezervaţie 

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

rezervaţiei 

S - scăzută  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Suprafaţa vizată este pe marginea unui drum de 

acces, într-o zonă cu panta mai ridicată, unde au 

apărut fenomene de eroziune. Fenomenul este 

prezent cu intensitate redusă. 

 

Tabelul nr. 344 

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunea actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei 

de specii - succesiune asupra rezervaţiei 2.691 - Mlaştina de la Iaz 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală K02.01 - Schimbarea compoziţiei de specii - 

succesiune   

G.1 Clasificarea rezervaţiei Zonă naturală protejată de interes naţional - Legea 

5/2000, Anexa 1  

G.2 Codul unic al rezervaţiei 2.691 

G.3 Localizarea impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra 

rezervaţiei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 114 

G.4 Localizarea impactului cauzat Pe suprafeţe din partea vestică a rezervaţiei 
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de presiunile actuale asupra 

rezervaţiei - descriere  

G.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra 

rezervaţiei 

M - medie  

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

G.7 Detalii Ca urmare a reducerii activităţilor umane în 

rezervaţie, o parte din terenurile deschise, de 

pajişte, sunt în prezent acoperite de arbuşti şi tufe, 

fiind în diferite stadii de succesiune. 

 

2.5.5.2 Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra 

rezervaţiilor 

Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra 

rezervaţiilor 

 

Tabelul nr. 345 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare A04.01 Păşunatul intensiv 

asupra rezervaţiei 2.691 - Mlaştina de la Iaz  

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare A04.01 Păşunatul intensiv  

H.1 Clasificarea rezervaţiei Zonă naturală protejată de interes naţional Legea 

5/2000, Anexa 1 

H.2 Codul unic al rezervaţiei 2.691 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţarea viitoare 

asupra rezervaţiei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 143 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţarea viitoare 

asupra rezervaţiei - descriere  

Jumătatea de vest a rezervaţiei, expusă spre 

păşunea comunală 

H.5 Intensitatea localizată a M - medie  
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impactului cauzat de 

ameninţarea viitoare asupra 

rezervaţiei 

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Păşunatul în zonele învecinate şi pătrunderea 

animalelor în zona rezervaţiei pot produce 

deteriorarea florei şi contaminarea apei. Fenomenul 

se poate intensifica în viitor. 

 

Tabelul nr. 346 

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţarea viitoare M01.02 -Secete şi precipitaţii 

scăzute asupra rezervaţiei 2.691 - Mlaştina de la Iaz 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Ameninţare viitoare M01.02 -Secete şi precipitaţii scăzute  

H.1 Clasificarea rezervaţiei Zonă naturală protejată de interes naţional -Legea 

5/2000, Anexa 1  

H.2 Codul unic al rezervaţiei 2.691 

H.3 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţarea viitoare 

asupra rezervaţiei - geometrie 

Se găseşte în Anexa nr. 1 la Planul de management 

- Hărţi, nr. 144 

H.4 Localizarea impactului cauzat 

de ameninţarea viitoare 

asupra rezervaţiei - descriere  

Habitatele umede şi din apropierea acestora -7140, 

6410, 91E0, R5305  

H.5 Intensitatea localizată a 

impactului cauzat de 

ameninţarea viitoare asupra 

rezervaţiei 

M - medie  

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice  

H.7 Detalii Este posibilă accentuarea fenomenelor extreme de 

tipul secetelor. Habitatele din zone umede sau din 

apropierea acestora pot suferi datorită schimbărilor 

climatice. 
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3. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI TIPURILOR DE 

HABITATE 

3.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ 

Evaluarea stării de conservare nu se justifică pentru toate speciile şi nu trebuie realizată 

pentru: 

a) speciile ocazionale, a căror prezenţă este doar accidentală, eratică, nefiind regulată şi 

stabilă; 

b) speciile nou sosite, a căror semnalare actuală în cuprinsul ariei protejate se datorează 

cel mai probabil schimbărilor climatice şi pentru care nu există informaţii 

suficiente;  

c) speciile cu prezenţă incertă, a căror prezenţă este nesigură, îndoielnică, dubioasă; 

d) speciile a căror populaţie în sit este nesemnificativă în raport cu populaţia naţională - 

“populaţia relativă” în formularul standard Natura 2000, fiind evaluată ca “D – 

Populaţie nesemnificativă”; 

Hărţile referitoare la starea de conservare a speciilor se pot vizualiza în Anexa nr. 1 la 

Planul de management - Hăr ţi, nr. 354-367. 

 

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei 

speciei 

 

Nevertebrate 

Tabelul nr. 347 

A. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Austropotamobius 

torrentium din punct de vedere al populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Austropotamobius torrentium 

A.2. Statut de prezenţă temporală a speciilor Populaţie permanentă  

A.3. Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 

Clasa 5 - 1000-5000 

A.4. Calitatea datelor referitoare la 

populaţia speciei din aria naturală 

protejată  

Slabă  
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A.5. Raportul dintre mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală protejată şi 

mărimea populaţiei naţionale  

0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din 

formularul standard Natura 2000 

A.6. Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată comparata cu 

mărimea populaţiei naţionale 

X – necunoscută 

A.7. Mărimea reevaluată a populaţiei 

estimate în planul de management 

anterior 

Nu este cazul - Nu cunoaştem nici o 

evaluare anterioară a mărimii populaţiei 

speciei în sit. 

A.8. Mărimea populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată 

Nu este cazul - Nu există date pentru 

estimarea mărimii populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în situl studiat. 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

Nu este cazul 

A.10. Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

X – necunoscut 

A.11. Tendinţa actuală a mărimii populaţiei 

speciei 

X – necunoscută 

A.12. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a mărimii populaţiei speciei 

Slabă  

A.13. Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14. Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei exprimată 

prin calificative 

Nu există suficiente informaţii pentru a 

putea aprecia magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15. Structura populaţiei speciei Nu există date privind structura populaţiei. 

A.16. Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 

X – necunoscută 

A.17. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al populaţiei speciei 

X – necunoscută 

A.18. Starea de conservare necunoscută din XX - nu există date pentru a putea stabili 
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punct de vedere al populaţiei   că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 348 

A. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Carabus variolosus din 

punct de vedere al populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Carabus variolosus 

A.2. Statut de prezenţă temporală a speciilor Populaţie permanentă  

A.3. Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 

Clasa 5 - 1000-5000 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală protejată  

Slabă  

A.5. Raportul dintre mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală protejată şi 

mărimea populaţiei naţionale  

0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din 

formularul standard Natura 2000 

A.6. Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată comparata cu 

mărimea populaţiei naţionale 

X – necunoscută 

A.7. Mărimea reevaluată a populaţiei 

estimate în planul de management 

anterior 

Nu este cazul - Nu cunoaştem nici o 

evaluare anterioară a mărimii populaţiei 

speciei în sit. 

A.8. Mărimea populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată 

Nu este cazul - Nu există date pentru 

estimarea mărimii populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în situl studiat. 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

Nu este cazul 

A.10. Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

X – necunoscut 

A.11. Tendinţa actuală a mărimii populaţiei 

speciei 

X – necunoscută 

A.12. Calitatea datelor privind tendinţa Slabă  
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actuală a mărimii populaţiei speciei 

A.13. Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14. Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei exprimată 

prin calificative 

Nu există suficiente informaţii pentru a 

putea aprecia magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15. Structura populaţiei speciei Nu există date privind structura populaţiei. 

A.16. Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 

X – necunoscută 

A.17. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al populaţiei speciei 

X – necunoscută 

A.18. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei   

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 349 

A. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Rosalia alpina din punct de 

vedere al populaţiei 

Cod Parametru Descriere 

A.1. Specia Rosalia alpina   

A.2. Statut de prezenţă temporală a speciilor Populaţie permanentă  

A.3. Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 

Clasa 5 - 1000-5000 

A.4. Calitatea datelor referitoare la 

populaţia speciei din aria naturală 

protejată  

Slabă  

A.5. Raportul dintre mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală protejată şi 

mărimea populaţiei naţionale  

0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din 

formularul standard Natura 2000 

A.6. Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată comparata cu 

mărimea populaţiei naţionale 

X – necunoscută 

A.7. Mărimea reevaluată a populaţiei 

estimate în planul de management 

Nu este cazul - Nu cunoaştem nici o 

evaluare anterioară a mărimii populaţiei 
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anterior speciei în sit. 

A.8. Mărimea populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată 

Nu este cazul - Nu există date pentru 

estimarea mărimii populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în situl studiat. 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

Nu este cazul 

A.10. Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

X – necunoscut 

A.11. Tendinţa actuală a mărimii populaţiei 

speciei 

X – necunoscută 

A.12. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a mărimii populaţiei speciei 

Slabă  

A.13. Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14. Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei exprimată 

prin calificative 

Nu există suficiente informaţii pentru a 

putea aprecia magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15. Structura populaţiei speciei Nu există date privind structura populaţiei. 

A.16. Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 

X – necunoscută 

A.17. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al populaţiei speciei 

X – necunoscută 

A.18. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei   

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 350 

A. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Isophya stysi din punct de 

vedere al populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Isophya stysi 

A.2. Statut de prezenţă temporală a speciilor Populaţie permanentă  
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A.3. Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 

Clasa 5 - 1000-5000 

A.4. Calitatea datelor referitoare la 

populaţia speciei din aria naturală 

protejată  

Slabă  

A.5. Raportul dintre mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală protejată şi 

mărimea populaţiei naţionale  

0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din 

formularul standard Natura 2000 

A.6. Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată comparata cu 

mărimea populaţiei naţionale 

X – necunoscută 

A.7. Mărimea reevaluată a populaţiei 

estimate în planul de management 

anterior 

Nu este cazul - Nu cunoaştem nici o 

evaluare anterioară a mărimii populaţiei 

speciei în sit. 

A.8. Mărimea populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată 

Nu este cazul - Nu există date pentru 

estimarea mărimii populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în situl studiat. 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

Nu este cazul 

A.10. Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

X – necunoscut 

A.11. Tendinţa actuală a mărimii populaţiei 

speciei 

X – necunoscută 

A.12. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a mărimii populaţiei speciei 

Slabă  

A.13. Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14. Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei exprimată 

prin calificative 

Nu există suficiente informaţii pentru a 

putea aprecia magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15. Structura populaţiei speciei Nu există date privind structura populaţiei. 
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A.16. Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 

X – necunoscută 

A.17. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al populaţiei speciei 

X – necunoscută 

A.18. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei   

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Amfibieni 

Tabelul nr. 351 

A. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Triturus cristatus din punct 

de vedere al populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Triturus cristatus 

A.2. Statut de prezenţă temporală a speciilor Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă  

A.3. Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 

150-200 indivizi 

A.4. Calitatea datelor referitoare la populaţia 

speciei din aria naturală protejată  

M - medie - date estimate pe baza 

extrapolării şi/sau modelării datelor 

obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5. Raportul dintre mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală protejată şi 

mărimea populaţiei naţionale  

0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din 

formularul standard Natura 2000  

A.6. Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată comparata cu 

mărimea populaţiei naţionale 

X – necunoscută 

A.7. Mărimea reevaluată a populaţiei 

estimate în planul de management 

anterior 

Nu este cazul 

A.8. Mărimea populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată 

150 indivizi 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii S-a ţinut cont de preferinţele de habitat ale 
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populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

speciei, de disuprafaţa ocupată de habitat 

şi de intentitatea presiunilor actuale şi a 

ameninţărilor. 

A.10. Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

≈ – aproximativ egal 

A.11. Tendinţa actuală a mărimii populaţiei 

speciei 

X – necunoscută 

A.12. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a mărimii populaţiei speciei 

insuficientă – date insuficiente sau 

nesigure. 

A.13. Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei 

Nu este cazul  

A.14. Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei exprimată 

prin calificative 

<5% 

 

A.15. Structura populaţiei speciei structura populaţiei pe vârste, mortalitatea 

şi natalitatea nu deviază de la normal; 

A.16. Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 

FV – favorabilă 

A.17. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.18. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei   

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 352 

A. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Bombina variegata din 

punct de vedere al populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia  Bombina variegata 

A.2. Statut de prezenţă temporală a 

speciilor 

Populaţie permanentă - 

sedentară/rezidentă  

A.3. Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 

1500-2000 indivizi 
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A.4. Calitatea datelor referitoare la 

populaţia speciei din aria naturală 

protejată  

M - medie - date estimate pe baza 

extrapolării şi/sau modelării datelor 

obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5. Raportul dintre mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală protejată şi 

mărimea populaţiei naţionale  

0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din 

formularul standard Natura 2000  

A.6. Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată comparata cu 

mărimea populaţiei naţionale 

X – necunoscută 

A.7. Mărimea reevaluată a populaţiei 

estimate în planul de management 

anterior 

Nu este cazul 

A.8. Mărimea populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată 

1500 indivizi 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

S-a ţinut cont de preferinţele de habitat ale 

speciei, de disuprafaţa ocupată de habitat 

şi de intentitatea presiunilor actuale şi a 

ameninţărilor. 

A.10. Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

≈ – aproximativ egal 

A.11. Tendinţa actuală a mărimii populaţiei 

speciei 

X – necunoscută 

A.12. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a mărimii populaţiei speciei 

insuficientă – date insuficiente sau 

nesigure. 

A.13. Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei 

Nu este cazul  

A.14. Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei exprimată 

prin calificative 

<5% 

A.15. Structura populaţiei speciei structura populaţiei pe vârste, mortalitatea 

şi natalitatea nu deviază de la normal 
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A.16. Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 

FV – favorabilă 

A.17. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.18. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei   

Nu este cazul 

 

Mamifere 

Tabelul nr. 353 

A. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Lynx lynx din punct de 

vedere al populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Lynx lynx 

A.2. Statut de prezenţă temporală a speciilor Populaţia permanentă - sedentară/rezidentă 

- în sit este discutabilă 

A.3. Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 

0 – 2  

A.4. Calitatea datelor referitoare la 

populaţia speciei din aria naturală 

protejată  

M - medie - date estimate pe baza 

extrapolării şi/sau modelării datelor 

obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5. Raportul dintre mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală protejată şi 

mărimea populaţiei naţionale  

0-2 %, corespunzătoare clasei „C”  

A.6. Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată comparata cu 

mărimea populaţiei naţionale 

X – necunoscută 

A.7. Mărimea reevaluată a populaţiei 

estimate în planul de management 

anterior 

Nu este cazul  

A.8. Mărimea populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată 

4 – 6 indivizi 
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A.9. Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

Luând în calcul suprafaţa sitului şi 

suprafaţa habitatului specific din cadrul 

sitului, orientarea versanţilor, legatura cu 

celelate suprafeţe de habitat specific din 

afara sitului şi cerinţele ecologice ale 

speciei a fost estimată populaţia medie - 4 

indivizi - şi maximă - 6 indivizi - ce poate 

fi susţinută de habitatul din sit.  

A.10. Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

Mai mare  

A.11. Tendinţa actuală a mărimii populaţiei 

speciei 

X – necunoscută 

A.12. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a mărimii populaţiei speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei 

experţilor cu sau fără măsurători prin 

eşantionare; 

A.13. Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei 

Nu este cazul  

A.14. Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei exprimată 

prin calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a 

putea aprecia magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15. Structura populaţiei speciei Nu există informaţii 

A.16. Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 

U2 – nefavorabilă - rea  

A.17. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al populaţiei speciei 

0 – stabilă 

A.18. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei   

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 354 

A. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Canis lupus din punct de 

vedere al populaţiei 

Nr Parametru Descriere 
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A.1. Specia Canis lupus 

A.2. Statut de prezenţă temporală a speciilor Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă  

A.3. Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 

2-8 indivizi 

A.4. Calitatea datelor referitoare la 

populaţia speciei din aria naturală 

protejată  

M - medie - date estimate pe baza 

extrapolării şi/sau modelării datelor 

obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5. Raportul dintre mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală protejată şi 

mărimea populaţiei naţionale  

0-2 %, corespunzătoare clasei „C”  

A.6. Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată comparata cu 

mărimea populaţiei naţionale 

X – necunoscută 

A.7. Mărimea reevaluată a populaţiei 

estimate în planul de management 

anterior 

Nu este cazul  

A.8. Mărimea populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată 

16-20 indivizi 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

Luând în calcul suprafaţa sitului şi 

suprafaţa habitatului specific din cadrul 

sitului, conexiunea cu alte suprafeţe de 

habitat specific din afara sitului şi cerinţele 

ecologice ale speciei, populaţia de referinţă 

a fost estimată la circa  16-20 indivizi ce 

poate fi susţinută de habitatul din sit.  

A.10. Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

Mai mare 

A.11. Tendinţa actuală a mărimii populaţiei 

speciei 

0 – stabilă 

A.12. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a mărimii populaţiei speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei 

experţilor cu sau fără măsurători prin 
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eşantionare; 

A.13. Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei 

Nu este cazul  

A.14. Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei exprimată 

prin calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a 

putea aprecia magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15. Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei. 

A.16. Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 

U2 – nefavorabilă - rea  

A.17. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al populaţiei speciei 

X – necunoscută  

A.18. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei   

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 355 

A. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Myotis myotis din punct de 

vedere al populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia Myotis myotis 

A.2. Statut de prezenţă temporală a speciilor Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă 

- numai în perioada activă, fără reproducere 

A.3. Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 

150-250 indivizi 

A.4. Calitatea datelor referitoare la 

populaţia speciei din aria naturală 

protejată  

M - medie - date estimate pe baza 

extrapolării şi/sau modelării datelor 

obţinute prin măsurători parţiale; 

A.5. Raportul dintre mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală protejată şi 

mărimea populaţiei naţionale  

0-2 %, corespunzătoare clasei „C”  

A.6. Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată comparata cu 

mărimea populaţiei naţionale 

X – necunoscută 

A.7. Mărimea reevaluată a populaţiei Nu este cazul  
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estimate în planul de management 

anterior 

A.8. Mărimea populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată 

150-250 indivizi 

A.9. Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

Luând în calcul suprafaţa sitului şi 

suprafaţa habitatului specific din cadrul 

sitului, precum şi faptul că pe teritoriul 

sitului nu există locuri propice pentru 

hibernare şi pentru agregarea coloniilor de 

maternitate, populaţia de referinţă este 

apreciată în intervalul 200-300 indivizi. 

A.10. Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

Aproximativ egal 

A.11. Tendinţa actuală a mărimii populaţiei 

speciei 

0 – stabilă  

A.12. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a mărimii populaţiei speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei 

experţilor cu sau fără măsurători prin 

eşantionare; 

A.13. Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei 

Nu este cazul  

A.14. Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei exprimată 

prin calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a 

putea aprecia magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15. Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei. 

A.16. Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 

favorabilă 

A.17. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al populaţiei speciei 

0 – stabilă 

A.18. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei   

Nu este cazul 
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3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al 

habitatului speciei 

 

Nevertebrate 

Tabelul nr. 356 

B. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Austropotamobius 

torrentium din punct de vedere al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Austropotamobius torrentium 44   

Cod Natura 2000: 1093 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă 

B.3. Suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Cca 2% din suprafaţa ROSCI0322 Muntele 

Şes – zone cu curgere lină pe parcursul 

pâraielor 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Slabă  

B.5. Suprafaţa reevaluată a habitatului 

speciei din planul de management 

anterior 

Nu este cazul - nu cunoaştem o evaluare 

anterioară a suprafeţei ocupate de habitatul 

speciei. 

B.6. Suprafaţa  adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Nu este cazul - nu există date suficiente 

pentru estimarea suprafeţei adecvate a 

habitatului speciei în sit. 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Nu este cazul 

B.8. Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

≈ – aproximativ egal  

B.9. Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

0 – stabilă  

B.10. Calitatea datelor privind tendinţa Slabă  
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actuală a suprafeţei habitatului speciei 

B.11. Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Bună - adecvată. 

B.12. Tendinţa actuală a calităţii habitatului 

speciei 

0 – stabilă  

B.13. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a calităţii habitatului speciei 

Slabă  

B.14. Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii habitatului speciei 

0 – stabilă  

B.15. Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

FV - favorabilă 

B.16. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Nu sunt date suficiente 

B.17. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al habitatului speciei 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă.  

 

Tabelul nr. 357 

B. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Carabus variolosus din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Carabus variolosus  318952 

Cod Natura 2000: 5377 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă 

B.3. Suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Cca 5% din suprafaţa ROSCI0322 Muntele 

Şes – maluri de râuri amplasate în păduri 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Slabă  

B.5. Suprafaţa reevaluată a habitatului 

speciei din planul de management 

anterior 

Nu este cazul - nu cunoaştem o evaluare 

anterioară a suprafeţei ocupate de habitatul 

speciei. 

B.6. Suprafaţa  adecvată a habitatului Nu este cazul - nu există date suficiente 
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speciei în aria naturală protejată pentru estimarea suprafeţei adecvate a 

habitatului speciei în sit. 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Nu este cazul 

B.8. Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

≈ – aproximativ egal 

B.9. Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

0 – stabilă  

B.10. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului speciei 

Slabă  

B.11. Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Bună - adecvată. 

B.12. Tendinţa actuală a calităţii habitatului 

speciei 

0 – stabilă  

B.13. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a calităţii habitatului speciei 

Slabă  

B.14. Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii habitatului speciei 

0 – stabilă  

B.15. Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

FV - favorabilă  

B.16. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Nu sunt date suficiente 

B.17. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al habitatului speciei 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă.  

 

Tabelul nr. 358 

B. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Rosalia alpina din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Rosalia alpina  - Linnaeus, 1758,  313   
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Cod Natura 2000: 1087 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă 

B.3. Suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Cca 75% din suprafaţa ROSCI0322 

Muntele Şes – păduri 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Slabă  

B.5. Suprafaţa reevaluată a habitatului 

speciei din planul de management 

anterior 

Nu este cazul - nu cunoaştem o evaluare 

anterioară a suprafeţei ocupate de habitatul 

speciei. 

B.6. Suprafaţa  adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Nu este cazul - nu există date suficiente 

pentru estimarea suprafeţei adecvate a 

habitatului speciei în sit. 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Nu este cazul 

B.8. Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

≈ – aproximativ egal  

B.9. Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

0 – stabilă  

B.10. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului speciei 

Slabă  

B.11. Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Bună - adecvată. 

B.12. Tendinţa actuală a calităţii habitatului 

speciei 

0 – stabilă  

B.13. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a calităţii habitatului speciei 

Slabă  

B.14. Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii habitatului speciei 

0 – stabilă  

B.15. Starea de conservare din punct de FV - favorabilă  
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vedere al habitatului speciei 

B.16. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Nu sunt date suficiente 

B.17. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al habitatului speciei 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă.  

 

Tabelul nr. 359 

B. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Isophya stysi din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Isophya stysi   196474 

Cod Natura 2000: 4050 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă 

B.3. Suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Cca 10% din suprafaţa ROSCI0322 

Muntele Şes – pajiŞti mezofile Şi liziere de 

pădure 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Slabă  

B.5. Suprafaţa reevaluată a habitatului 

speciei din planul de management 

anterior 

Nu este cazul - nu cunoaştem o evaluare 

anterioară a suprafeţei ocupate de habitatul 

speciei. 

B.6. Suprafaţa  adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Nu este cazul - nu există date suficiente 

pentru estimarea suprafeţei adecvate a 

habitatului speciei în sit. 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Nu este cazul 

B.8. Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

≈ – aproximativ egal  

B.9. Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

0 – stabilă  
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B.10. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului speciei 

Slabă  

B.11. Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Bună - adecvată. 

B.12. Tendinţa actuală a calităţii habitatului 

speciei 

0 – stabilă  

B.13. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a calităţii habitatului speciei 

Slabă  

B.14. Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii habitatului speciei 

0 – stabilă  

B.15. Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

FV - favorabilă  

B.16. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Nu sunt date suficiente 

B.17. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al habitatului speciei 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă.  

 

Amfibieni 

Tabelul nr. 360 

B. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Triturus cristatus din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 814 Triturus cristatus 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă  

B.3. Suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

46494,5 mp – 60000 mp 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

M - medie - date estimate pe baza 

extrapolării şi/sau modelării datelor 

obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5. Suprafaţa reevaluată a habitatului Nu este cazul 
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speciei din planul de management 

anterior 

B.6. Suprafaţa  adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

46000 mp 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

S-a ţinut cont de preferinţele de habitat ale 

speciei, de disuprafaţa ocupată de habitat şi 

de intentitatea presiunilor actuale şi a 

ameninţărilor. 

B.8. Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

≈ – aproximativ egal 

B.9. Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

X – necunoscută 

B.10. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau 

nesigure. 

B.11. Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

bună - adecvată  

B.12. Tendinţa actuală a calităţii habitatului 

speciei 

X – necunoscută 

B.13. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a calităţii habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau 

nesigure. 

B.14. Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii habitatului speciei 

0 – stabilă  

B.15. Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

FV – favorabilă 

B.16. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul 

B.17. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 361 
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B. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Bombina variegata din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 638 Bombina variegata 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă  

B.3. Suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

413637.25 – 450000 mp 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

M - medie - date estimate pe baza 

extrapolării şi/sau modelării datelor 

obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5. Suprafaţa reevaluată a habitatului 

speciei din planul de management 

anterior 

Nu este cazul 

B.6. Suprafaţa  adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

420000 mp 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

S-a ţinut cont de preferinţele de habitat ale 

speciei, de disuprafaţa ocupată de habitat şi 

de intentitatea presiunilor actuale şi a 

ameninţărilor. 

B.8. Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

≈ – aproximativ egal 

B.9. Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

X – necunoscută 

B.10. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau 

nesigure. 

B.11. Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

bună - adecvată  

B.12. Tendinţa actuală a calităţii habitatului 

speciei 

X – necunoscută 

B.13. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a calităţii habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau 

nesigure. 
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B.14. Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii habitatului speciei 

0 – stabilă 

B.15. Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

FV – favorabilă 

B.16. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul 

B.17. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Mamifere 

Tabelul nr. 362 

B. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Lynx lynx din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Lynx lynx 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă – sedentară/rezidentă 

- este discutabilă 

B.3. Suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Circa 30.000 ha 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

M - medie - date estimate pe baza 

extrapolării şi/sau modelării datelor 

obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5. Suprafaţa reevaluată a habitatului 

speciei din planul de management 

anterior 

Nu este cazul 

B.6. Suprafaţa  adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Circa 30.000 ha 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

S-au luat în calcul tipurile de habitat din sit, 

din cadrul acestora au fost culumate 

suprafeţele habitatelor specifice utilizate în 

diferitele perioade fenologice.  
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B.8. Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

≈ – aproximativ egal 

B.9. Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

0 – stabilă 

B.10. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului speciei 

M - medie - date estimate pe baza 

extrapolării şi/sau modelării datelor 

obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11. Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Rea - sursă trofică insuficientă 

B.12. Tendinţa actuală a calităţii habitatului 

speciei 

0 – stabilă 

B.13. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a calităţii habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei 

experţilor cu sau fără măsurători prin 

eşantionare; 

B.14. Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii habitatului speciei 

0 – stabilă 

B.15. Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

U2 - Nefavorabilă - rea  

B.16. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 

0 – stabilă 

B.17. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 363 

B. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Canis lupus din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Canis lupus 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă  

B.3. Suprafaţa habitatului speciei în aria Circa 30.000 ha 
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naturală protejată 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

M - medie - date estimate pe baza 

extrapolării şi/sau modelării datelor 

obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5. Suprafaţa reevaluată a habitatului 

speciei din planul de management 

anterior 

Nu este cazul 

B.6. Suprafaţa  adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Circa 30.000 ha 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

S-au luat în calcul tipurile de habitat din sit, 

din cadul acestora au fost cumulate 

suprafeţele habitatelor specifice utilizate în 

diferitele perioade fenologice. Au fost 

cumulate aici pădurile dar şi o parte din 

habitatele cu tufărişuri şi zone deschise 

folosite de speciei pentru hrănire. 

B.8. Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

≈ – aproximativ egal 

B.9. Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

0 – stabilă 

B.10. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului speciei 

M - medie - date estimate pe baza 

extrapolării şi/sau modelării datelor 

obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11. Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Rea, sursa de hrană este insuficientă 

B.12. Tendinţa actuală a calităţii habitatului 

speciei 

0 – stabilă  

B.13. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a calităţii habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei 

experţilor cu sau fără măsurători prin 

eşantionare; 

B.14. Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi 

0 – stabilă  
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de tendinţa calităţii habitatului speciei 

B.15. Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

U1 - nefavorabilă - inadecvată 

B.16. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 

0 – stabilă 

B.17. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 364 

B. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Myotis myotis din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia Myotis myotis 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă – sedentară/rezidentă 

- în perioada activă, fără reproducere 

B.3. Suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Circa 30.000 ha 

B.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

M - medie - date estimate pe baza 

extrapolării şi/sau modelării datelor 

obţinute prin măsurători parţiale; 

B.5. Suprafaţa reevaluată a habitatului 

speciei din planul de management 

anterior 

Nu este cazul 

B.6. Suprafaţa  adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Circa 30.000 ha 

B.7. Metodologia de apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

S-au luat în calcul tipurile de habitat din sit, 

din cadrul acestora au fost cumulate 

suprafeţele habitatelor specifice utilizate 

pentru adăposturi diurne şi pentru hrănire. 

Au fost cumulate aici pădurile dar şi o parte 

din habitatele cu tufărişuri şi zone deschise 

folosite de speciei pentru hrănire. 

B.8. Raportul dintre suprafaţa adecvată a ≈ – aproximativ egal 
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habitatului speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

B.9. Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

0 – stabilă 

B.10. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei habitatului speciei 

M - medie - date estimate pe baza 

extrapolării şi/sau modelării datelor 

obţinute prin măsurători parţiale; 

B.11. Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Rea: nu există habitate de hibernare şi de 

agregare a coloniilor de maternitate. Dacă 

aceste habitate, situate în afara limitelor 

sitului, sunt distruse şi/sau degradate, 

supravieţuirea specie3i pe termen lung în 

aria protejată nu este asigurată. 

B.12. Tendinţa actuală a calităţii habitatului 

speciei 

0 – stabilă 

B.13. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a calităţii habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei 

experţilor cu sau fără măsurători prin 

eşantionare; 

B.14. Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii habitatului speciei 

0 – stabilă 

B.15. Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

U1 - nefavorabilă - inadecvată 

B.16. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 

0 – stabilă 

B.17. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al 

perspectivelor speciei 

 

Nevertebrate 

Tabelul nr. 365 
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C. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Austropotamobius 

torrentium din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia Austropotamobius torrentium   44 

Cod Natura 2000: 1093 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă - 

sedentară/rezidentă 

C.3. Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei X – necunoscută 

C.4. Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei viitoare a speciei  

X – necunoscut 

C.5. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

FV - favorabile  

C.6. Tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei 

0 – stabilă  

C.7. Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în viitor  

X – necunoscut 

C.8. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

FV - favorabile  

C.9. Perspectivele speciei în viitor FV - favorabile  

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Scăzut  

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

speciei  

S - scăzută 

Principalele ameninţări la adresa acestei 

specii: 

- distrugerea şi/sau modificarea 

habitatelor specifice - tăieri, eliminarea 

arborilor seculari, a doborâturilor 

- poluarea chimică - cu insecticide, 

pesticide, ierbicide şi altele asemenea 

- presiunea exercitată de turismul 

dezorganizat - locuri de campare, 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

516 

 

picnic, grătar şi altele asemenea 

- supracolectarea 

C.12. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

S - scăzută 

- distrugerea şi/sau modificarea 

habitatelor specifice - tăieri, eliminarea 

arborilor seculari, a doborâturilor – 

intensitate medie 

- poluarea chimică - cu insecticide, 

pesticide, ierbicide şi altele asemenea – 

intensitate medie 

- presiunea exercitată de turismul 

dezorganizat - locuri de campare, 

picnic, grătar şi altele asemenea – 

intensitate scăzută 

- supracolectarea – intensitate scăzută 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei Viabilitatea pe termen lung a speciei este 

asigurată. 

C.14. Starea de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

FV - favorabilă  

C.15. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

Nu există date suficiente 

C.16. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Nu există date suficiente 

 

Tabelul nr. 366 

C. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Carabus variolosus din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia Carabus variolosus    196424 

Cod Natura 2000: 4015 
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A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă 

C.3. Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei X – necunoscută 

C.4. Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei viitoare a speciei  

X – necunoscut 

C.5. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

FV - favorabile  

C.6. Tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei 

0 – stabilă  

C.7. Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în viitor  

X – necunoscut 

C.8. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

FV - favorabile  

C.9. Perspectivele speciei în viitor FV - favorabile  

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Scăzut  

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

speciei  

S - scăzută 

Principalele ameninţări la adresa acestei 

specii: 

- distrugerea şi/sau modificarea 

habitatelor specifice - tăieri, eliminarea 

arborilor seculari, a doborâturilor 

- poluarea chimică - cu insecticide, 

pesticide, ierbicide şi altele asemenea 

- presiunea exercitată de turismul 

dezorganizat - locuri de campare, 

picnic, grătar şi altele asemenea 

- supracolectarea 

C.12. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

Scăzut 

- distrugerea şi/sau modificarea 

habitatelor specifice - tăieri, eliminarea 
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arborilor seculari, a doborâturilor – 

intensitate medie 

- poluarea chimică - cu insecticide, 

pesticide, ierbicide şi altele asemenea – 

intensitate medie 

- presiunea exercitată de turismul 

dezorganizat - locuri de campare, 

picnic, grătar şi altele asemenea – 

intensitate scăzută 

- supracolectarea – intensitate scăzută 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei Viabilitatea pe termen lung a speciei este 

asigurată. 

C.14. Starea de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

FV - favorabilă  

C.15. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

Nu există date suficiente 

C.16. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Nu există date suficiente 

 

Tabelul nr. 367 

C. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Rosalia alpina din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia Rosalia alpina  - Linnaeus, 1758,    313   

Cod Natura 2000: 1087 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă 

C.3. Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei X – necunoscută 

C.4. Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

X – necunoscut 
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mărimea populaţiei viitoare a speciei  

C.5. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

FV - favorabile  

C.6. Tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei 

0 – stabilă  

C.7. Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în viitor  

X – necunoscut 

C.8. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

FV - favorabile  

C.9. Perspectivele speciei în viitor FV - favorabile  

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Scăzut  

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

speciei  

S - scăzută 

Principalele ameninţări la adresa acestei 

specii: 

- distrugerea şi/sau modificarea 

habitatelor specifice - tăieri, eliminarea 

arborilor seculari, a doborâturilor 

- poluarea chimică - cu insecticide, 

pesticide, ierbicide şi altele asemenea 

- presiunea exercitată de turismul 

dezorganizat - locuri de campare, 

picnic, grătar şi altele asemenea 

- supracolectarea 

C.12. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

S - scăzută 

- distrugerea şi/sau modificarea 

habitatelor specifice - tăieri, eliminarea 

arborilor seculari, a doborâturilor – 

intensitate medie 

- poluarea chimică - cu insecticide, 

pesticide, ierbicide şi altele asemenea – 

intensitate medie 
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- presiunea exercitată de turismul 

dezorganizat - locuri de campare, 

picnic, grătar şi altele asemenea – 

intensitate scăzută 

- supracolectarea – intensitate scăzută 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei Viabilitatea pe termen lung a speciei este 

asigurată. 

C.14. Starea de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

FV - favorabilă  

C.15. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

Nu există date suficiente 

C.16. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Nu există date suficiente 

 

Tabelul nr. 368 

C. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Isophya stysi din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia Isophya stysi   196474 

Cod Natura 2000: 4050 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă 

C.3. Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei X – necunoscută 

C.4. Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei viitoare a speciei  

X – necunoscut 

C.5. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

FV - favorabile  

C.6. Tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei 

0 – stabilă  
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C.7. Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în viitor  

X – necunoscut 

C.8. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

FV - favorabile  

C.9. Perspectivele speciei în viitor FV - favorabile  

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Scăzut  

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

speciei  

S - scăzută 

Principalele ameninţări la adresa acestei 

specii: 

- distrugerea şi/sau modificarea 

habitatelor specifice - tăieri, eliminarea 

arborilor seculari, a doborâturilor 

- poluarea chimică - cu insecticide, 

pesticide, ierbicide şi altele asemenea 

- presiunea exercitată de turismul 

dezorganizat - locuri de campare, 

picnic, grătar şi altele asemenea 

- supracolectarea 

C.12. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

S - scăzută 

- distrugerea şi/sau modificarea 

habitatelor specifice - tăieri, eliminarea 

arborilor seculari, a doborâturilor – 

intensitate medie 

- poluarea chimică - cu insecticide, 

pesticide, ierbicide şi altele asemenea – 

intensitate medie 

- presiunea exercitată de turismul 

dezorganizat - locuri de campare, 

picnic, grătar şi altele asemenea – 

intensitate scăzută 

- supracolectarea – intensitate scăzută 
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C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei Viabilitatea pe termen lung a speciei este 

asigurată. 

C.14. Starea de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

FV - favorabilă  

C.15. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

Nu există date suficiente 

C.16. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Nu există date suficiente 

Amfibieni 

Tabelul nr. 369 

C. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Triturus cristatus din punct 

de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 814 Triturus cristatus 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă  

C.3. Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 0 – stabilă 

C.4. Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei viitoare a speciei  

≈ – aproximativ egale 

C.5. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

FV - favorabile 

C.6. Tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei 

0 – stabilă 

C.7. Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în viitor  

≈ – aproximativ egale 

C.8. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

FV - favorabile 
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C.9. Perspectivele speciei în viitor FV – favorabile 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările viitoare, vor avea 

un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra speciei, viabilitatea pe termen lung 

a speciei este asigurată; 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

speciei  

Scăzut  

- păşunatul neintensiv 

- drumuri, autostrăzi 

- poluarea difuză a apelor de suprafaţă, 

cauzată de activităţi agricole şi forestiere 

C.12. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

S - scăzută  

- secete şi precipitaţii reduse 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei Este asigurată 

C.14. Starea de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

FV – favorabilă  

C.15. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

Nu este cazul 

C.16. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 370 

C. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Bombina variegata din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 638 Bombina variegata 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă  

C.3. Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 0 – stabilă 

C.4. Raportul dintre mărimea populaţiei de ≈ – aproximativ egale 
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referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei viitoare a speciei  

C.5. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

FV - favorabile 

C.6. Tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei 

0 – stabilă 

C.7. Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în viitor  

≈ – aproximativ egale 

C.8. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9. Perspectivele speciei în viitor FV – favorabile 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările viitoare, vor avea 

un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra speciei, viabilitatea pe termen lung 

a speciei este asigurată; 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

speciei  

S - scăzută  

- păşunatul neintensiv 

- extragere de nisip si pietriş 

- drumuri, autostrăzi 

- poluarea difuză a apelor de suprafaţă, 

cauzată de activităţi agricole şi forestiere 

C.12. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

S - scăzută 

M01.02 Secete şi precipitaţii reduse 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei Este asigurată 

C.14. Starea de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

FV – favorabilă  

C.15. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

Nu este cazul 

C.16. Starea de conservare necunoscută din Nu este cazul 
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punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

 

Mamifere 

Tabelul nr. 371 

C. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Lynx lynx din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia Lynx lynx 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă 

- este discutabilă 

C.3. Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 0 – stabilă 

C.4. Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei viitoare a speciei  

Mai mic  

C.5. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

U2 – nefavorabile - rele 

C.6. Tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei 

0 – stabilă 

C.7. Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în viitor  

≈ – aproximativ egal 

C.8. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

U2 – nefavorabile - rele 

C.9. Perspectivele speciei în viitor U1 - nefavorabile - inadecvate 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Ridicat 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

speciei  

R - ridicată: 

   - gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 

- exploatare forestieră fără replantare sau 

refacere naturală 
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- drumuri, autostrăzi 

- vânătoarea 

- capcane, otrăvire, braconaj 

- alte intruziuni şi dezechilibre umane. 

Persecuţia intenţionată şi percepţia greşită 

Deranj datorită prezenţei umane 

- reducerea disponibilităţii pradă. 

Presiunea apare datorită managementului 

cinegetic şi a braconajului la speciile de 

interes cinegetic.   

M - medie: 

- linii electrice şi de telefon suspendate 

- urbanizare continuă 

- habitare dispersată - locuinţe risipite, 

disperse  

- vehicule motorizate 

C.12. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

R - ridicată: 

- gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 

- exploatare forestieră fără replantare sau 

refacere naturală 

- drumuri, autostrăzi 

- vânătoarea 

- capcane, otrăvire, braconaj 

- vehicule  motorizate 

- alte intruziuni şi dezechilibre umane. 

Persecuţia intenţionată şi percepţia 

greşită. Deranj datorită prezenţei umane. 

- reducerea disponibilităţii pradă. 

Presiunea apare datorită managementului 

cinegetic şi a braconajului la speciile de 

interes cinegetic.   

M - medie: 
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- urbanizare continuă 

- habitare dispersată - locuinţe risipite, 

disperse  

S - scăzută: 

- creşterea animalelor  

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei viabilitatea pe termen lung a speciei nu este 

asigurată; 

C.14. Starea de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

U2 – nefavorabilă - rea  

C.15. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

X – necunoscută 

C.16. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 372 

C. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Canis lupus din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia Canis lupus 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă  

C.3. Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 0 – stabilă 

C.4. Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei viitoare a speciei  

Mai mic 

C.5. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

FV - favorabile 

C.6. Tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei 

0 – stabilă 

C.7. Raportul dintre suprafaţa adecvată a ≈ – aproximativ egal 
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habitatului speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în viitor  

C.8. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

U2 – nefavorabile - rele 

C.9. Perspectivele speciei în viitor U1 - nefavorabile- inadecvate 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Ridicat 

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

speciei  

R - ridicată: 

- păşunatul 

- creşterea animalelor 

- gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 

- exploatare forestieră fără replantare sau 

refacere naturală 

- urbanizare continuă 

- vânătoarea 

- capcane, otrăvire, braconaj 

- alte intruziuni şi dezechilibre umane. 

Persecuţia intenţionată a lupului şi 

percepţia greşită a rolului acestuia în 

ecosistem 

- reducerea disponibilităţii pradă. 

Ameninţarea apare datorită 

managementului cinegetic şi a 

braconajului la paricopitate.   

M - medie: 

- drumuri, autostrăzi 

- vehicule  motorizate 

- alte intruziuni şi dezechilibre umane 

Deranj datorat prezenţei umane 

S - scăzută 

- linii electrice şi de telefon suspendate 

- habitare dispersată - locuinţe risipite, 
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disperse  

- vehicule  motorizate 

C.12. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

R - ridicată: 

- păşunatul 

- creşterea animalelor 

- gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 

- exploatare forestieră fără replantare sau 

refacere naturală 

- drumuri, autostrăzi 

- urbanizare continuă 

- vânătoarea 

- capcane, otrăvire, braconaj 

- alte intruziuni şi dezechilibre umane. 

Persecuţia intenţionată a lupului şi 

percepţia greşită a rolului acestuia în 

ecosistem 

- reducerea disponibilităţii pradă. 

Ameninţarea apare datorită 

managementului cinegetic şi a 

braconajului la paricopitate.   

M - medie: 

- habitare dispersată - locuinţe risipite, 

disperse  

- vehicule  motorizate 

- alte intruziuni şi dezechilibre umane. 

Deranj datorat prezenţei umane 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei viabilitatea pe termen lung a speciei nu este 

asigurată; 

C.14. Starea de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

U1 - nefavorabilă - inadecvată  

C.15. Tendinţa stării de conservare din punct X – necunoscută 
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de vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

C.16. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 373 

C. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Myotis myotis din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia Myotis myotis 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă  

numai în perioada activă, fără reproducere 

C.3. Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 0 – stabilă 

C.4. Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei viitoare a speciei  

≈ – aproximativ egal 

C.5. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populaţiei 

FV - favorabile 

C.6. Tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei 

0 – stabilă 

C.7. Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa 

habitatului speciei în viitor  

≈ – aproximativ egal 

C.8. Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

FV – favorabile 

C.9. Perspectivele speciei în viitor FV – favorabile 

C.10. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Mediu  

C.11. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

speciei  

R - ridicată: 

- îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs 

de uscare 

M - medie: 
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- gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei. 

- reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat. 

S - scăzută: 

- culturi perene nelemnoase. 

C.12. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

R - ridicată: 

- îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs 

de uscare  

- reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

M - medie: 

- înlocuirea păşunii cu terenuri arabile 

- utilizarea produselor biocide, hormoni şi 

substanţe chimice. 

- gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei. 

S - scăzută: 

- drumuri, autostrăzi 

- urbanizare 

C.13. Viabilitatea pe termen lung a speciei viabilitatea pe termen lung a speciei ar 

putea fi asigurată 

C.14. Starea de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

FV – favorabilă  

C.15. Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

X –necunoscută 

C.16. Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Nu este cazul 
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3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

Nevertebrate 

Tabelul nr. 374 

D. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Austropotamobius 

torrentium în cadrul sitului 

Nr Parametru  Descriere 

A.1. Specia Austropotamobius torrentium   44 

Cod Natura 2000: 1093 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă 

D.3. Starea globală de conservare a speciei FV - favorabilă  

D.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

speciei 

0 – stabilă  

D.5. Starea globală de conservare 

necunoscută 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

D.6. Informaţii suplimentare Pentru o evaluare cât mai corectă şi reală a 

stării de conservare a speciei în 

ROSCI0322 Muntele Şes este nevoie de un 

plan de monitoring pe perioadă de cel 

puţin 4 ani, care să surprindă mărimea 

reală a populaţiilor, localizarea acestora, 

extinderea habitatelor naturale ocupate şi 

fluctuaţiile multianuale care se pot 

înregistra în ceea ce priveşte mărimea 

populaţiilor şi/sau extinderea şi calitatea 

habitatelor ocupate. 

 

Tabelul nr. 375 

D. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Carabus variolosus 

în cadrul sitului 

Nr Parametru  Descriere 

A.1. Specia Carabus variolosus    196424 

Cod Natura 2000: 4015 
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A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă 

D.3. Starea globală de conservare a speciei FV - favorabilă  

D.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

speciei 

0 – stabilă  

D.5. Starea globală de conservare 

necunoscută 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

D.6. Informaţii suplimentare Pentru o evaluare cât mai corectă şi reală a 

stării de conservare a speciei în 

ROSCI0322 Muntele Şes este nevoie de un 

plan de monitoring pe perioadă de cel 

puţin 4 ani, care să surprindă mărimea 

reală a populaţiilor, localizarea acestora, 

extinderea habitatelor naturale ocupate şi 

fluctuaţiile multianuale care se pot 

înregistra în ceea ce priveşte mărimea 

populaţiilor şi/sau extinderea şi calitatea 

habitatelor ocupate. 

 

Tabelul nr. 376 

D. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Rosalia alpina în 

cadrul sitului 

Nr Parametru  Descriere 

A.1. Specia Rosalia alpina  - Linnaeus, 1758,   313   

Cod Natura 2000: 1087 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă 

D.3. Starea globală de conservare a speciei FV - favorabilă  

D.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

speciei 

0 – stabilă  

D.5. Starea globală de conservare 

necunoscută 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

D.6. Informaţii suplimentare Pentru o evaluare cât mai corectă şi reală a 
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stării de conservare a speciei în 

ROSCI0322 Muntele Şes este nevoie de un 

plan de monitoring pe perioadă de cel 

puţin 4 ani, care să surprindă mărimea 

reală a populaţiilor, localizarea acestora, 

extinderea habitatelor naturale ocupate şi 

fluctuaţiile multianuale care se pot 

înregistra în ceea ce priveşte mărimea 

populaţiilor şi/sau extinderea şi calitatea 

habitatelor ocupate. 

 

Tabelul nr. 377 

D. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Isophya stysi în 

cadrul sitului 

Nr Parametru  Descriere 

A.1. Specia Isophya stysi    196474 

Cod Natura 2000: 4050 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă 

D.3. Starea globală de conservare a speciei FV - favorabilă  

D.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

speciei 

0 – stabilă  

D.5. Starea globală de conservare 

necunoscută 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

D.6. Informaţii suplimentare Pentru o evaluare cât mai corectă şi reală a 

stării de conservare a speciei în 

ROSCI0322 Muntele Şes este nevoie de un 

plan de monitoring pe perioadă de cel 

puţin 4 ani, care să surprindă mărimea 

reală a populaţiilor, localizarea acestora, 

extinderea habitatelor naturale ocupate şi 

fluctuaţiile multianuale care se pot 

înregistra în ceea ce priveşte mărimea 
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populaţiilor şi/sau extinderea şi calitatea 

habitatelor ocupate. 

Amfibieni 

Tabelul nr. 378 

D. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Triturus cristatus în 

cadrul sitului 

Nr Parametru  Descriere 

A.1. Specia 814 Triturus cristatus 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă  

D.3. Starea globală de conservare a speciei FV – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

speciei 

Nu este cazul 

D.5. Starea globală de conservare 

necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. Informaţii suplimentare Nu există informaţii suplimentare 

 

Tabelul nr. 379 

D. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Bombina variegata 

în cadrul sitului 

Nr Parametru  Descriere 

A.1. Specia 638 Bombina variegata 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă  

D.3. Starea globală de conservare a speciei FV – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

speciei 

Nu este cazul 

D.5. Starea globală de conservare 

necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. Informaţii suplimentare Nu există informaţii suplimentare 

 

Mamifere 
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Tabelul nr. 380 

D. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Lynx lynx în cadrul 

sitului 

Nr Parametru  Descriere 

A.1. Specia Lynx lynx 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă. 

Prezenţa continuă a speciei pe teritoriul 

sitului este discutabilă 

D.3. Starea globală de conservare a speciei U2 - nefavorabilă - rea 

D.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

speciei 

X - necunoscută  

D.5. Starea globală de conservare 

necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. Informaţii suplimentare Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 381 

D. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Canis lupus în 

cadrul sitului 

Nr Parametru  Descriere 

A.1. Specia Canis lupus 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă  

D.3. Starea globală de conservare a speciei U1 - nefavorabilă - inadecvată 

D.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

speciei 

0 – stabilă  

D.5. Starea globală de conservare 

necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. Informaţii suplimentare Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 382 

D. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei Myotis myotis în 

cadrul sitului 

Nr Parametru  Descriere 
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A.1. Specia Myotis myotis 

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă, 

fără reproducere, numai în perioada activă 

D.3. Starea globală de conservare a speciei FV – favorabilă 

D.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

speciei 

Nu este cazul  

D.5. Starea globală de conservare 

necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. Informaţii suplimentare Nu este cazul 

 

3.2. Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ 

 

Hărţile referitoare la starea de conservare a habitatelor se pot vizualiza în Anexa nr. 1 la 

Planul de management - Hăr ţi, nr. 321-360. 

 

3.2.1 Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei acoperite de către tipul de habitat 

 

Tabelul nr. 383 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9170 din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 9170  

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat în 

aria naturală protejată 
2595,4 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

0,37% 
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la nivel naţional 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat în 

aria naturală protejată  comparată cu 

suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

Semnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

Nu există date 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului 

descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 
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E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 384 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91M0 din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 91M0 

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 
3993,11 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

la nivel naţional 

0,93% 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată  comparată 

cu suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

Semnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul Prima evaluare 
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de habitat estimată în planul de 

management anterior 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

Nu există date 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului 

descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 0 – stabilă 
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de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 385 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91Y0 din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 91Y0 

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 
955,6 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

la nivel naţional 

0,11% 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată  comparată 

cu suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

Semnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei Nu există date 
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de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului 

descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 
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Tabelul nr. 386 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3260 din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 3260 

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 
0,12 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

la nivel naţional 

<0,001% 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată  comparată 

cu suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

Nesemnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

Nu există date 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 
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E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului 

descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 387 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3270 din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 
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E.2.  Codul unic al tipului de habitat 3270 

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 
3,62 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

la nivel naţional 

<0,001% 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată  comparată 

cu suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

Nesemnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

Nu există date 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului Nu este cazul 
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descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 388 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 40A0* din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 40A0* 

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 
40,43 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 
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E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

la nivel naţional 

0,007% 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată  comparată 

cu suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

Nesemnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

Nu există date 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului 

descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 
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E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 389 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6240* din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 6240* 

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 
314,28 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

la nivel naţional 

0,73% 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată  comparată 
Semnificativă 
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cu suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

Nu există date 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului 

descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de X – necunoscută 
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habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 390 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6430 din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 6430 

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 
5,06 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

la nivel naţional 

<0,001% 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată  comparată 

cu suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

Nesemnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea Nu există date 
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favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

Nu există date 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului 

descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

552 

 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 391 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6510 din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 6510 

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 
52,94 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

la nivel naţional 

0,015% 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată  comparată 

cu suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

Semnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

Nu există date 
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E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului 

descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 392 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 7140 din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 
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Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 7140 

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 
0,09 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

la nivel naţional 

<0,001% 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată  comparată 

cu suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

Nesemnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

Nu există date 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat Nu este cazul 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

555 

 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

E.13. Explicaţii asupra motivului 

descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 393 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8220 din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 8220 

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 
5.05 ha 
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E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

la nivel naţional 

<0,001% 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată  comparată 

cu suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

Nesemnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

Nu există date 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului 

descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa Bună - estimări statistice robuste sau 
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actuală a suprafeţei tipului de habitat inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 394 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8210 din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 8210 

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 
0,42 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

<0,001% 
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la nivel naţional 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată  comparată 

cu suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

Nesemnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

Nu există date 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului 

descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 
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E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 395 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9130 din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 9130 

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 
12659,4 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

la nivel naţional 

1,05% 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată  comparată 

cu suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

Semnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul Prima evaluare 
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de habitat estimată în planul de 

management anterior 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

Nu există date 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului 

descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 0 – stabilă 
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de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 396 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9110 din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 9110 

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 
9811,88 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

la nivel naţional 

0,83% 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată  comparată 

cu suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

Semnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei Nu există date 
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de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului 

descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 
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Tabelul nr. 397 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9150 din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 9150 

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 
237,86 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

la nivel naţional 

0,02% 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată  comparată 

cu suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

Semnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

Nu există date 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 
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E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului 

descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 398 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91E0* din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 
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E.2.  Codul unic al tipului de habitat 91E0* 

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 
151,08 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

la nivel naţional 

0,014% 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată  comparată 

cu suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

Semnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

Nu există date 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului Nu este cazul 
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descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 399 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6410 din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 6410 

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 
0,01 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 
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E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

la nivel naţional 

<0,001% 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată  comparată 

cu suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

Nesemnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

Nu există date 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului 

descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 
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E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 400 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6520 din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 6520 

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 
56,06 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

la nivel naţional 

0,01% 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată  comparată 
Semnificativă 
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cu suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

Nu există date 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului 

descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de X – necunoscută 
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habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 401 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6230 din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 6230  

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat în 

sit 
111,27 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în sit 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în sit şi suprafaţa 

ocupată de acesta la nivel naţional 

0,02% 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat în 

sit  comparată cu suprafaţa totală 

ocupată de acesta la nivel naţional 

Semnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în sit 
Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 
Nu există date 
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tipului de habitat din sit 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului descreşterii 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 402 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91V0 din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 
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Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat 91V0  

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat în 

sit 
208 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în sit 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în sit şi suprafaţa 

ocupată de acesta la nivel naţional 

0,01 % 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat în 

sit  comparată cu suprafaţa totală 

ocupată de acesta la nivel naţional 

Semnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în sit 
Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din sit 

Nu există date 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului descreşterii 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa Bună - estimări statistice robuste sau 
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actuală a suprafeţei tipului de habitat inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a 

suprafeţelor tipului de habitat   
Nu există date suficiente  

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

Tabelul nr. 403 

E. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat R5305 din punct 

de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr Parametru  Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului de habitat R - tip de habitat de importanţă naţională 

E.2.  Codul unic al tipului de habitat R5305 

E.3.  Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 
0,09 ha 

E.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa 

ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5. Raportul dintre suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală 

protejată şi suprafaţa ocupată de acesta 

la nivel naţional 

<0,001% 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

574 

 

E.6. Suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată  comparată 

cu suprafaţa totală ocupată de acesta la 

nivel naţional 

Nesemnificativă 

E.7. Suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de 

management anterior 

Prima evaluare 

E.8. Suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

Nu există date 

E.9. Metodologia de apreciere a suprafeţei 

de referinţă pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria naturală 

protejată 

Nu există date 

E.10. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

X – necunoscut 

E.11. Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat 
0 – stabilă 

E.12. Reducerea suprafeţei tipului de habitat 

se datorează restaurării altui tip de 

habitat  

Nu este cazul 

E.13. Explicaţii asupra motivului 

descreşterii suprafeţei tipului de 

habitat 

Nu este cazul 

E.14. Calitatea datelor privind tendinţa 

actuală a suprafeţei tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.15. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de habitat 
Nu este cazul 

E.16. Magnitudinea tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

Nu este cazul 

E.17. Schimbări în tiparul de distribuţie a Nu există date suficiente  
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suprafeţelor tipului de habitat   

E.18. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

X – necunoscută 

E.19. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate  

0 – stabilă 

E.20. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate 

XX - nu există date pentru a putea stabili 

că starea de conservare nu este favorabilă. 

 

3.2.2 Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al 

structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat 

 

Tabelul nr. 404 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 

9170 din punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

 Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 9170 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat structura şi funcţiile tipului de habitat, 

incluzând şi speciile sale tipice se află în 

condiţii bune, fără deteriorări 

semnificative; 

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

FV – favorabilă   

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

Nu este cazul 
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al structurii şi al funcţiilor specifice 

 

Tabelul nr. 405 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91M0 

din punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 91M0 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat S-a constatat că aprox. 13% din suprafaţa 

pe care o ocupă habitatul 91M0 în sit se 

află într-o stare nefavorabilă-inadecvată, 

iar cca. 2% din suprafaţă se află într-o 

stare de conservare nefavorabilă rea. Cu 

toate acestea, la nivelul întregului sit, 

structura şi funcţiile tipului de habitat, 

incluzând şi speciile sale tipice se află în 

condiţii bune, fără deteriorări 

semnificative. 

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

FV – favorabilă  

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 406 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91Y0 

din punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 
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E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 91Y0 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat Sub 2% din suprafaţa pe care o ocupă 

habitatul 91Y0 în sit se află într-o stare 

nefavorabilă de conservare, în marea 

majoritate a suprafeţelor ocupate de acest 

habitat, structura şi funcţiile tipului de 

habitat, incluzând şi speciile sale tipice se 

află în condiţii bune, fără deteriorări 

semnificative 

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

FV – favorabilă  

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 407 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3260 din 

punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 3260 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat structura şi funcţiile tipului de habitat, 

incluzând şi speciile sale tipice se află în 

condiţii bune, fără deteriorări 

semnificative; 

F.4. Starea de conservare a tipului de FV – favorabilă   
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habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 408 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3270 din 

punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 3270 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat S-a constatat că doar cca. 16% din 

suprafaţa pe care o ocupă habitatul 3270 în 

sit se află într-o stare favorabilă de 

conservare, pe majoritatea suprafeţelor 

starea de conservare a habitatului fiind 

nefavorabilă din cauza impacturilor 

antropice.  

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

U2 – nefavorabilă - rea 

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 
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Tabelul nr. 409 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 40A0* 

din punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 40A0* 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat structura şi funcţiile tipului de habitat, 

incluzând şi speciile sale tipice se află în 

condiţii bune, fără deteriorări 

semnificative; 

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

FV – favorabilă   

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 410 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6240* 

din punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6240* 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat S-a constatat că cca. 54% din suprafaţa pe 

care o ocupă habitatul 6240* în sit se află 

într-o stare favorabilă de conservare, pe o 

suprafaţă semnificativă a habitatului,  

starea de conservare fiind nefavorabilă din 
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cauza invadării sale de către tufărişuri în 

urma abandonării modului tradiţional de 

folosinţă.  

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

U2 – nefavorabilă - rea 

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 411 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6430 din 

punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6430 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat S-a constatat că cca. 60% din suprafaţa pe 

care o ocupă habitatul 6430 în sit se află 

într-o stare favorabilă de conservare, pe o 

suprafaţă semnificativă a habitatului,  

starea de conservare fiind nefavorabilă din 

cauza invadării sale de către tufărişuri în 

urma abandonării modului tradiţional de 

folosinţă.  

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

U2 – nefavorabilă - rea 

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

0 – stabilă 
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structurii şi al funcţiilor specifice 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 412 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6510 din 

punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6510 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat S-a constatat că cca. 66% din suprafaţa pe 

care o ocupă habitatul 6510 în sit se află 

într-o stare favorabilă de conservare, pe o 

suprafaţă semnificativă a habitatului,  

starea de conservare fiind nefavorabilă din 

cauza invadării sale de către tufărişuri în 

urma abandonării modului tradiţional de 

folosinţă.  

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al structurii 

şi al funcţiilor specifice 

U2 – nefavorabilă - rea 

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 413 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 7140 din 

punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 
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Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 7140 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat structura şi funcţiile tipului de habitat, 

incluzând şi speciile sale tipice se află în 

condiţii bune, fără deteriorări 

semnificative; 

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

FV – favorabilă   

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 414 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8220 din 

punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 8220 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat structura şi funcţiile tipului de habitat, 

incluzând şi speciile sale tipice se află în 

condiţii bune, fără deteriorări 

semnificative; 

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

FV – favorabilă   

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 0 – stabilă 
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de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 415 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8210 din 

punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 8210 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat structura şi funcţiile tipului de habitat, 

incluzând şi speciile sale tipice se află în 

condiţii bune, fără deteriorări 

semnificative; 

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

FV – favorabilă   

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 416 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9130 din 

punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 
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E.2. Codul unic al tipului de habitat 9130 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat structura şi funcţiile tipului de habitat, 

incluzând şi speciile sale tipice se află în 

condiţii bune, fără deteriorări 

semnificative; 

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

FV – favorabilă   

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 417 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9110 din 

punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat structura şi funcţiile tipului de habitat, 

incluzând şi speciile sale tipice se află în 

condiţii bune, fără deteriorări 

semnificative; 

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

FV – favorabilă   

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă 

 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a Nu este cazul 
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tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

 

Tabelul nr. 418 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9150 din 

punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 9150 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat structura şi funcţiile tipului de habitat, 

incluzând şi speciile sale tipice se află în 

condiţii bune, fără deteriorări 

semnificative; 

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

FV – favorabilă   

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 419 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91E0* 

din punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 91E0* 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat S-a constatat că aprox. 73% din suprafaţa 

pe care o ocupă habitatul 91E0* în sit se 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

586 

 

află într-o stare favorabilă de conservare, o 

parte acestui habitat fiind în stare de 

conservare nefavorabilă-inadecvată, ca 

urmare a tăierilor şi a activităţilor de 

extracţie lemnoasă. Cu toate acestea, la 

nivelul întregului sit, structura şi funcţiile 

tipului de habitat, incluzând şi speciile sale 

tipice se află în condiţii bune, fără 

deteriorări semnificative. 

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

FV – favorabilă 

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă  

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 420 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6410 din 

punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6410 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat structura şi funcţiile tipului de habitat, 

incluzând şi speciile sale tipice se află în 

condiţii bune, fără deteriorări 

semnificative; 

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

FV – favorabilă   
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F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 421 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6520 din 

punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6520 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat S-a constatat că doar 48% din suprafaţa pe 

care o ocupă habitatul 6520 în sit se află 

într-o stare favorabilă de conservare, iar 

peste 50% din suprafaţa habitatului,  starea 

de conservare fiind nefavorabilă din cauza 

invadării sale de către tufărişuri în urma 

abandonării modului tradiţional de 

folosinţă.  

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

U1 – nefavorabilă - inadecvată 

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă  

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 422 
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Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6230 din 

punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6230 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat structura şi funcţiile tipului de habitat, 

incluzând şi speciile sale tipice se află în 

condiţii bune, fără deteriorări 

semnificative; 

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al structurii 

şi al funcţiilor specifice 

FV – favorabilă   

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 423 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91V0 

din punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat structura şi funcţiile tipului de habitat, 

incluzând şi speciile sale tipice se află în 

condiţii bune, fără deteriorări 

semnificative; 

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al structurii 

FV – favorabilă   
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şi al funcţiilor specifice 

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 424 

Tabelul F. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat R5305 

din punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat R - tip de habitat de importanţă naţională 

E.2. Codul unic al tipului de habitat R5305 

F.3. Structura şi funcţiile tipului de habitat structura şi funcţiile tipului de habitat, 

incluzând şi speciile sale tipice se află în 

condiţii bune, fără deteriorări 

semnificative; 

F.4. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

FV – favorabilă   

F.5. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

0 – stabilă 

F.6. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

3.2.3 Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor tipului de habitat în viitor  

 

Tabelul nr. 425 
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G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9170 din 

punct de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 9170 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 

de habitat 

0 – stabilă 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările viitoare, vor avea 

un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului 

de habitat 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurată; 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 
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habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

FV – favorabilă 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 426 

G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91M0 din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 91M0 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 

de habitat 

0 – stabilă 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările viitoare, vor avea 

un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului viabilitatea pe termen lung a tipului de 
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de habitat habitat este asigurată; 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

FV – favorabilă 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 427 

G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91Y0 din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 91Y0 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 0 – stabilă 
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de habitat 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările viitoare, vor avea un 

efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului 

de habitat 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurată; 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

FV – favorabilă 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

Nu este cazul 
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perspectivelor sale viitoare 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 428 

G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3260 din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 3260 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 

de habitat 

0 – stabilă 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările viitoare, vor avea un 

efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului 

de habitat 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurată; 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 
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fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

FV – favorabilă 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 429 

G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3270 din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 3270 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 

de habitat 

0 – stabilă 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra Mediu - impacturile, respectiv presiunile 
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tipului de habitat în viitor actuale şi/sau ameninţările viitoare, vor 

avea în viitor un efect cumulat mediu, 

semnificativ asupra tipului de habitat, 

afectând  semnificativ viabilitatea pe 

termen lung a tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului 

de habitat 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat nu este asigurată 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat mediu 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat sau mediu; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

M - medie - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat mediu 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat sau mediu; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

U2 – nefavorabilă - rea 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

0 – stabilă 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 430 
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G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 40A0* din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 40A0* 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 

de habitat 

0 – stabilă 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările viitoare, vor avea un 

efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului 

de habitat 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurată; 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 
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habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

FV – favorabilă 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 431 

G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6240* din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6240* 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 

de habitat 

+ – crescătoare 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi/sau ameninţările viitoare, vor 

avea în viitor un efect cumulat mediu, 

semnificativ asupra tipului de habitat, 

afectând  semnificativ viabilitatea pe 

termen lung a tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului viabilitatea pe termen lung a tipului de 
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de habitat habitat ar putea fi asigurată 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat mediu 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat sau mediu; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

M - medie - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat mediu 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat sau mediu; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

U2 – nefavorabilă - rea 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 432 

G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6430 din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6430 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 0 – stabilă 
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de habitat 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi/sau ameninţările viitoare, vor 

avea în viitor un efect cumulat mediu, 

semnificativ asupra tipului de habitat, 

afectând  semnificativ viabilitatea pe 

termen lung a tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului 

de habitat 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat nu este asigurată 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat mediu 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat sau mediu; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

M - medie - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat mediu 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat sau mediu; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

U2 – nefavorabilă - rea 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

0 – stabilă 
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perspectivelor sale viitoare 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 433 

G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6510 din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6510 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 

de habitat 

0 – stabilă 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi/sau ameninţările viitoare, vor 

avea în viitor un efect cumulat mediu, 

semnificativ asupra tipului de habitat, 

afectând  semnificativ viabilitatea pe 

termen lung a tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului 

de habitat 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat nu este asigurată 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat mediu 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 
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fiind ridicat sau mediu; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

M - medie - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat mediu 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat sau mediu; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

U2 – nefavorabilă - rea 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

0 – stabilă 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 434 

G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 7140 din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 7140 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 

de habitat 

0 – stabilă 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 
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tipului de habitat în viitor actuale şi ameninţările viitoare, vor avea un 

efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului 

de habitat 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurată; 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

FV – favorabilă 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 435 
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G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8220 din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 8220 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 

de habitat 

0 – stabilă 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările viitoare, vor avea un 

efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului 

de habitat 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurată; 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 
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habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

FV – favorabilă 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 436 

G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8210 din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 8210 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 

de habitat 

0 – stabilă 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările viitoare, vor avea un 

efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului viabilitatea pe termen lung a tipului de 
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de habitat habitat este asigurată; 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

FV – favorabilă 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 437 

G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9130 din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 9130 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 0 – stabilă 
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de habitat 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările viitoare, vor avea un 

efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului 

de habitat 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurată; 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

FV – favorabilă 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

Nu este cazul 
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perspectivelor sale viitoare 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 438 

G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9110 din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 

de habitat 

0 – stabilă 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările viitoare, vor avea un 

efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului 

de habitat 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurată; 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 
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fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

FV – favorabilă 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 439 

G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9150 din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 9150 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 

de habitat 

0 – stabilă 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 
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tipului de habitat în viitor actuale şi ameninţările viitoare, vor avea un 

efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului 

de habitat 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurată; 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

FV – favorabilă 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 440 
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G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91E0* din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 91E0* 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 

de habitat 

0 – stabilă 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările viitoare, vor avea 

un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului 

de habitat 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurată; 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 
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habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

FV – favorabilă 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 441 

G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6410 din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6410 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 

de habitat 

0 – stabilă 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările viitoare, vor avea 

un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului viabilitatea pe termen lung a tipului de 
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de habitat habitat este asigurată; 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

FV – favorabilă 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 442 

G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6520 din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6520 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului X – necunoscută 
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de habitat 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

Medii - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi/sau ameninţările viitoare, vor 

avea în viitor un efect cumulat mediu, 

semnificativ asupra tipului de habitat, 

afectând  semnificativ viabilitatea pe 

termen lung a tipului de habitat; 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat nu este asigurată 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului 

de habitat 

M - medie - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat mediu 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat sau mediu; 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

M - medie - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat mediu 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat sau mediu; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

U2 – nefavorabilă - rea 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

0 – stabilă 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

Nu este cazul 
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perspectivelor sale viitoare 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 443 

G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6230 din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6230 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 

de habitat 

0 – stabilă 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X –necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările viitoare, vor avea 

un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurată; 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 
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fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

FV – favorabilă 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 444 

G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91V0 din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 

de habitat 

0 – stabilă 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 
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tipului de habitat în viitor actuale şi ameninţările viitoare, vor avea 

un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurată; 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

FV – favorabilă 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabelul nr. 445 
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G. Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat R5305 din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat R - tip de habitat de importanţă naţională 

E.2. Codul unic al tipului de habitat R5305 

G.3. Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului de 

habitat 

0 – stabilă 

G.4. Raportul dintre suprafaţa de referinţă 

pentru starea favorabilă şi suprafaţa 

tipului de habitat în viitor  

X – necunoscut 

G.5. Perspectivele tipului de habitat în 

viitor 

X – necunoscute 

G.6. Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările viitoare, vor avea 

un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat; 

G.7. Viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurată; 

G.8. Intensitatea presiunilor actuale asupra 

tipului de habitat 

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele presiuni actuale care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 

fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.9. Intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat  

S - scăzută - se vor încadra în această 

categorie acele ameninţări viitoare care vor 

genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca 
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fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

G.10. Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

FV – favorabilă 

G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

 

G.12. Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

3.2.4 Evaluarea globală a stării de conservare a tipului de habitat  

 

Tabelul nr. 446 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 9170 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 9170 

H.3. Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

FV – favorabilă  

 

H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5. Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

Habitatul 9170 se găseşte în condiţii 

favorabile în ceea ce priveşte structura şi 

funcţiile sale în peste 99% din suprafaţa 

ocupată. Presiunile şi ameninţările asupra 

acestui tip de habitat sunt reduse iar 

viabilitatea sa pe termen lung este 

asigurată.  
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Tabelul nr. 447 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 91M0 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 91M0 

H.3. Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

FV – favorabilă 

 

H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5. Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

Habitatul 91M0 se găseşte în condiţii 

favorabile în ceea ce priveşte structura şi 

funcţiile sale în peste 84% din suprafaţa 

ocupată. Presiunile şi ameninţările asupra 

acestui tip de habitat sunt relativ reduse, 

fără tendinţe de amplificare, iar viabilitatea 

sa pe termen lung este asigurată. 

 

Tabelul nr. 448 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 91Y0 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 91Y0 

H.3. Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

FV – favorabilă 

 

H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5. Detalii asupra stării globale de Nu este cazul 
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conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

H.6. Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

Habitatul 91Y0 se găseşte în condiţii 

favorabile în ceea ce priveşte structura şi 

funcţiile sale în peste 98% din suprafaţa 

ocupată. Presiunile şi ameninţările asupra 

acestui tip de habitat sunt reduse iar 

viabilitatea sa pe termen lung este asigurată. 

 

Tabelul nr. 449 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 3260 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 3260 

H.3. Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

FV – favorabilă 

 

H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5. Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

Habitatul 3260 se găseşte în condiţii 

favorabile în ceea ce priveşte structura şi 

funcţiile sale în întreaga suprafaţă ocupată. 

Presiunile şi ameninţările asupra acestui tip 

de habitat sunt reduse iar viabilitatea sa pe 

termen lung este asigurată. 

 

Tabelul nr. 450 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 3270 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 
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comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 3270 

H.3. Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

U2 – nefavorabilă - rea 

H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5. Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

S-a constatat că doar cca. 16% din suprafaţa 

pe care o ocupă habitatul 3270 în sit se află 

într-o stare favorabilă de conservare, pe 

majoritatea suprafeţelor starea de 

conservare a habitatului fiind nefavorabilă 

din cauza impacturilor antropice. 

 

Tabelul nr. 451 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 40A0* 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 40A0* 

H.3. Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

FV – favorabilă 

 

H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5. Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

Habitatul 91Y0 se găseşte în condiţii 

favorabile în ceea ce priveşte structura şi 

funcţiile sale în peste 93% din suprafaţa 

ocupată. Presiunile şi ameninţările asupra 
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acestui tip de habitat sunt reduse iar 

viabilitatea sa pe termen lung este asigurată 

 

Tabelul nr. 452 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 6240* 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 6240* 

H.3. Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

U2 – nefavorabilă - rea 

H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5. Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

S-a constatat că cca. 54% din suprafaţa pe 

care o ocupă habitatul 6240* în sit se află 

într-o stare favorabilă de conservare, pe o 

suprafaţă semnificativă a habitatului, starea 

de conservare fiind nefavorabilă din cauza 

invadării sale de către tufărişuri în urma 

abandonării modului tradiţional de 

folosinţă. 

 

Tabelul nr. 453 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 6430 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 6430 

H.3. Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

U2 – nefavorabilă - rea 
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H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5. Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

S-a constatat că cca. 60% din suprafaţa pe 

care o ocupă habitatul 6430 în sit se află 

într-o stare favorabilă de conservare, pe o 

suprafaţă semnificativă a habitatului, starea 

de conservare fiind nefavorabilă din cauza 

invadării sale de către tufărişuri în urma 

abandonării modului tradiţional de 

folosinţă. 

 

Tabelul nr. 454 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 6510 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 6510 

H.3. Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

U2 – nefavorabilă - rea 

H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5. Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

S-a constatat că cca. 66% din suprafaţa pe 

care o ocupă habitatul 6510 în sit se află 

într-o stare favorabilă de conservare, pe o 

suprafaţă semnificativă a habitatului, starea 

de conservare fiind nefavorabilă din cauza 

invadării sale de către tufărişuri în urma 
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abandonării modului tradiţional de 

folosinţă. 

 

Tabelul nr. 455 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 7140 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 7140 

H.3. Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

FV – favorabilă  

H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5. Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

Habitatul 7140 se găseşte în condiţii 

favorabile în ceea ce priveşte structura şi 

funcţiile sale în întreaga suprafaţă ocupată. 

Presiunile şi ameninţările asupra acestui tip 

de habitat sunt reduse iar viabilitatea sa pe 

termen lung este asigurată. 

 

Tabelul nr. 456 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 8220 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 8220 

H.3. Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

FV – favorabilă 

H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 
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H.5. Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

Habitatul 8220 se găseşte în condiţii 

favorabile în ceea ce priveşte structura şi 

funcţiile sale în întreaga suprafaţă ocupată. 

Presiunile şi ameninţările asupra acestui tip 

de habitat sunt reduse iar viabilitatea sa pe 

termen lung este asigurată. 

 

Tabelul nr. 457 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 8210 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 8210 

H.3. Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

FV – favorabilă 

H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5. Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

Habitatul 8210 se găseşte în condiţii 

favorabile în ceea ce priveşte structura şi 

funcţiile sale în întreaga suprafaţă ocupată. 

Presiunile şi ameninţările asupra acestui tip 

de habitat sunt reduse iar viabilitatea sa pe 

termen lung este asigurată. 

 

Tabelul nr. 458 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 9130 

Nr Parametru Descriere 
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H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 9130 

H.3. Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

FV – favorabilă 

H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5. Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

Habitatul 9130 se găseşte în condiţii 

favorabile în ceea ce priveşte structura şi 

funcţiile sale în peste 95% din suprafaţa 

ocupată. Presiunile şi ameninţările asupra 

acestui tip de habitat sunt relativ reduse, 

fără tendinţe de amplificare, iar viabilitatea 

sa pe termen lung este asigurată. 

 

Tabelul nr. 459 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 9110 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 

H.3. Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

FV – favorabilă 

H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5. Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturală 

Habitatul 9110 se găseşte în condiţii 

favorabile în ceea ce priveşte structura şi 
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protejată funcţiile sale în peste 94% din suprafaţa 

ocupată. Presiunile şi ameninţările asupra 

acestui tip de habitat sunt relativ reduse, 

fără tendinţe de amplificare, iar viabilitatea 

sa pe termen lung este asigurată. 

 

Tabelul nr. 460 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 9150 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 9150 

H.3. Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

FV – favorabilă 

H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5. Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

Habitatul 9150 se găseşte în condiţii 

favorabile în ceea ce priveşte structura şi 

funcţiile sale în întreaga suprafaţă ocupată. 

Presiunile şi ameninţările asupra acestui tip 

de habitat sunt reduse iar viabilitatea sa pe 

termen lung este asigurată. 

 

Tabelul nr. 461 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 91E0* 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 91E0* 

H.3. Starea globală de conservare a tipului FV – favorabilă 
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de habitat 

H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5. Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

S-a constatat că aprox. 73% din suprafaţa 

pe care o ocupă habitatul 91E0* în sit se 

află într-o stare favorabilă de conservare, o 

parte acestui habitat fiind în stare de 

conservare nefavorabilă-inadecvată, ca 

urmare a tăierilor şi a activităţilor de 

extracţie lemnoasă. Cu toate acestea, la 

nivelul întregului sit, structura şi funcţiile 

tipului de habitat, incluzând şi speciile sale 

tipice se află în condiţii bune, fără 

deteriorări semnificative, iar viabilitatea pe 

termen lung este asigurată.  

 

Tabelul nr. 462 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 6410 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 6410 

H.3. Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

FV – favorabilă 

H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5. Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare Habitatul 6410 se găseşte în condiţii 
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a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

favorabile în ceea ce priveşte structura şi 

funcţiile sale în întreaga suprafaţă ocupată. 

Presiunile şi ameninţările asupra acestui tip 

de habitat sunt reduse iar viabilitatea sa pe 

termen lung este asigurată. 

 

Tabelul nr. 463 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 6520 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă 

comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 6520 

H.3. Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

U2 – nefavorabilă - rea 

H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5. Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

S-a constatat că doar 48% din suprafaţa pe 

care o ocupă habitatul 6520 în sit se află 

într-o stare favorabilă de conservare, iar 

peste 50% din suprafaţa habitatului,  starea 

de conservare fiind nefavorabilă din cauza 

invadării sale de către tufărişuri în urma 

abandonării modului tradiţional de 

folosinţă. 

 

Tabelul nr. 464 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 6230 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 6230 
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H.3.  Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

FV – favorabilă 

H.4.  Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5.  Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6.  Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în sit 

Habitatul 6230 se găseşte în condiţii 

favorabile în ceea ce priveşte structura şi 

funcţiile sale în întreaga suprafaţă ocupată. 

Presiunile şi ameninţările asupra acestui tip 

de habitat sunt reduse iar viabilitatea sa pe 

termen lung este asigurată. 

 

Tabelul nr. 465 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 91V0 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0 

H.3.  Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

FV – favorabilă 

H.4.  Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5.  Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6.  Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în sit 

Habitatul 91V0 se găseşte în condiţii 

favorabile în ceea ce priveşte structura şi 

funcţiile sale în întreaga suprafaţă ocupată. 

Presiunile şi ameninţările asupra acestui tip 

de habitat sunt reduse iar viabilitatea sa pe 

termen lung este asigurată. 
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Tabelul nr. 466 

H. Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat R5305 

Nr Parametru Descriere 

H.1. Clasificarea tipului de habitat R - tip de habitat de importanţă naţională 

H.2. Codul unic al tipului de habitat R5305 

H.3. Starea globală de conservare a tipului 

de habitat 

FV – favorabilă 

H.4. Tendinţa stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

0 – stabilă 

H.5. Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare 

a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

Habitatul R5305 se găseşte în condiţii 

favorabile în ceea ce priveşte structura şi 

funcţiile sale în întreaga suprafaţă ocupată. 

Presiunile şi ameninţările asupra acestui tip 

de habitat sunt reduse iar viabilitatea sa pe 

termen lung este asigurată. 

 

4. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT 

 

4.1. Scopul planului de management pentru aria naturală protejată 

Pentru definirea scopului planului de management, am plecat de la premisa necesităţii unei 

dezvoltări armonioase a zonei vizate, care să îmbine activităţile umane cu conservarea 

speciilor şi habitatelor pentru care situl a fost declarat, şi care să permită existenţa şi pe viitor 

a unor efective populaţionale optime pentru speciile luate în considerare. 

Pentru a putea asigura durabilitatea măsurilor propuse, planul de management trebuie să aibă 

un scop mai larg, care să nu se limiteze doar la conservarea speciilor şi habitatelor, ci să 

cuprindă întreaga problematică a dezvoltării durabile a comunităţilor locale de care depinde 

menţinerea stării de conservare a speciilor şi habitatelor. 

Prin armonizarea acestor două direcţii s-a stabilit o formulare a scopului în modul următor: 

Scopul acestui plan de management integrat este asigurarea unei dezvoltări durabile a Sitului 

Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes şi a Rezervaţiei Naturale Mlaştina de la Iaz, prin 
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menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarat 

situl şi rezervaţia, şi prin promovarea specificului local al comunităţilor umane ce desfăşoară 

activităţi pe teritoriul sitului. 

În vederea elaborării măsurilor de conservare integrate pentru situl Natura 2000 ROSCI0322 

Muntele Şes şi Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz 2.691 inclusă în sit, au fost preluate, 

analizate şi integrate informaţiile privind speciile şi habitatele din aria protejată de interes 

naţional, care se regăsesc incluse în Planul de Managemnt al Mlaştinii de la Iaz, avizat cu nr. 

5277/20.10.2011 de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca şi postat pe  

www.mmediu.ro - versiunea din data de 11.11.2014. De asemenea, s-a ţinut cont şi de 

măsurile minime de conservare elaborate de Agenţia de Protecţia Mediului Bihor pentru Situl 

Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes. 

Astfel, s-a avut în vedere protecţia şi conservarea pentru viitor a patrimoniului natural şi 

îmbinarea armonioasă cu dezvoltarea durabilă a comunităţilor din zonă prin menţinerea 

interacţiunii armonioase a omului cu natura prin: 

- protejarea diversităţii speciilor, habitatelor şi a peisajului; 

- exploatarea raţională şi valorificarea resurselor naturale; 

- activităţi ştiinţifice şi educaţionale; 

- păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor şi practicarea unei agriculturi bazată pe 

principiile dezvoltării durabile; 

- încurajarea, păstrarea şi permanentizarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale 

populaţiei locale; 

- oferirea publică a posibilităţilor de recreere şi practicarea unui turism durabil. 

 

4.2 Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/ management şi 

activităţi 

 

Obiectivele generale ale planului de management integrat se referă la asigurarea 

conservării speciilor şi habitatelor pentru care au fost declarate Situl Natura 2000 

ROSCI0322 Muntele Şes precum şi Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz. 

Obiectivele Generale ale planului de management integrat sunt:  

1. OG1: Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarată aria 

naturală protejată, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestora. 
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2. OG2: Asigurarea bazei de informaţii/date referitoare la speciile şi habitatele pentru care 

a fost declarată aria naturală protejată - inclusiv starea de conservare a acestora - cu scopul de 

a oferi suportul necesar pentru managementul conservării biodiversităţii şi evaluarea 

eficienţei managementului. 

3. OG3: Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu scopul 

menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes conservativ. 

4. OG4: Creşterea nivelului de conştientizare - îmbunătăţirea cunoştinţelor şi schimbarea 

atitudinii şi comportamentului - pentru grupurile interesate care au impact asupra conservării 

biodiversităţii. 

5. OG5: Menţinerea şi promovarea activităţilor durabile de exploatare a resurselor naturale 

în zonele desemnate acestor activităţi şi reducerea celor nedurabile. 

6. OG6: Crearea de oportunităţi pentru desfăşurarea unui turism durabil - prin intermediul 

valorilor naturale şi culturale - cu scopul limitării impactului asupra mediului. 

În vederea elaborării măsurilor şi activităţilor de conservare integrate din cadrul 

Obiectivelor Generale, pentru situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes şi Rezervaţia 

Naturală Mlaştina de la Iaz 2.691 inclusă în sit, au fost elaborate măsuri de management 

pentru toate speciile şi habitatele de interes conservativ care sunt menţionate în Formularul 

Standard al Sitului Natura 2000 ROSCI0322, la care s-au adăugat şi habitatele de interes 

conservativ din Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz 2.691, precum şi alte 2 tipuri de 

habitate Natura 2000 - 6230* şi 91V0 - care au fost identificate pe teren de către experţii 

biologi în cadrul studiilor efectuate în perioada 2013-2014. Astfel, sunt elaborate măsuri de 

management pentru:  

• Lynx lynx - 1361   

• Canis lupus - 1352   

• Myotis myotis - 1324  

• Triturus cristatus - 1166  

• Bombina variegata - 1193  

• Austropotamobius torrentium - 1093  

• Carabus variolosus - 4014  

• Rosalia alpina - 1087  

• Isophya stysi - 4050  

• Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum - 9170  

• Păduri balcano-panonice de cer şi gorun - 91M0  

• Păduri dacice de stejar şi carpen - 91Y0  
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• Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion 

fluitantis şi Callitricho-Batrachion - 3260  

• Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p. - 

3270  

• Tufărişuri subcontinentale peripanonice - 40A0  

• Pajişti stepice subpanonice - 6240  

• Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până 

în cel alpin - 6430  

• Fâneţe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  - 6510  

• Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării mişcătoare - 7140  

• Versanţi stâncoşi silicatici cu vegetaţie casmofitică - 8220  

• Versanţi stâncoşi calcaroşi cu vegetaţie casmofitică - 8210  

• Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum - 9130  

• Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum - 9110  

• Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe substrate calcaroase - 

9150   

• Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) - 91E0*  

• Pajişti cu Molinia pe soluri carbonatice, turboase sau luto-argiloase (Molinion 

caeruleae) - 6410  

• Pajişti de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane - 6230*  

• Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) - 91V0  

• Fâneţe montane - 6520  

• Comunitãţi danubiene cu Typha angustifolia şi T. latifolia - R5305 

 

4.2.1 OG: Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care a fost 

declarată aria naturală protejată, situl, în sensul menţinerii stării de conservare 

favorabilă a acestora  

 

4.2.1.1 OS: Asigurarea conservării speciei Lynx lynx 1361 în sensul 

menţinerii stării de conservare favorabilă a acesteia. 

4.2.1.1.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 467 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru specia Lynx lynx 
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Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.1.1 

A. Menţinerea 

calităţii 

habitatelor 

forestiere pentru 

specia Lynx lynx 

printr-un 

management 

durabil 

Starea de conservare favorabilă a speciei este strâns legată de 

prezenţa habitatului de pădure. Prin urmare, trebuie ţinut cont şi 

de acest aspect în activităţile de gestionare a habitatelor forestiere. 

Se va urmări respectarea prevederilor codului silvic referitoare la 

tăierile la ras - Art. 29, Legea 46/2008 – maxim 3 ha - verificarea 

prin patrulare, în colaborare cu Garda de Mediu, ITRSV. Vor fi 

monitorizate aspecte care reflectă calitatea habitatelor forestiere – 

fragmentarea suprafeţelor actuale ocupate de pădure vs. alte 

categorii de acoperire a terenului - şi se vor lua măsuri după caz. 

Managementul forestier pe cuprinsul întregului sit va avea în 

vedere faptul că pădurea reprezintă habitatul speciei protejate, 

astfel încât nu se vor realiza activităţi de exploatare, curăţare care 

să degradeze sau să fragmenteze habitatul optim al speciei. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.1.2 

A. Educarea 

localnicilor şi a 

factorilor 

interesaţi - 

crescători de 

animale, 

gestionari 

fonduri 

vânătoare, 

vânători  

Vor fi desfăşurate activităţi de conştientizare, informare şi 

educare a localnicilor şi a factorilor interesaţi pentru a diminua 

starea conflictuală existentă, în care râsul este văzut ca un 

concurent - pentru vânători - şi ca un prădător al şeptelului - 

crescători de animale, localnici. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 

1.1.3 

A. Instituirea şi 

respectarea 

zonelor de 

linişte pentru râs 

Activitatea are în vedere desemnarea unor areale unde fauna, 

inclusiv râsul, nu vor fi perturbate de prezenţa umană, de 

activităţi forestiere de orice tip, de vânătoare la alte specii, cu 

precădere în perioada de reproducere şi creştere a puilor. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.1.4 
R. Evaluarea 

construirii de 

Căile de acces sunt principalii vectori de pătrundere a impactului 

uman în sit. Dezvoltările viitoare trebuie să îmbine prevederile 
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noi căi de acces, 

drumuri – 

infrastructură de 

transport prin 

prisma 

necesităţii 

menţinerii stării 

de conservare 

favorabilă a 

speciei Lynx 

lynx 

cap. XII din Codul Silvic - Legea 46/2008 cu adăugirile şi 

modificările ulterioare, cu necesităţile de menţinere a speciei în 

stare de conservare favorabilă. În cadrul patrulărilor  vor fi 

monitorizate căile de acces şi modul de utilizare al acestora. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.1.5 

R. Limitarea 

vânării şi 

eliminarea 

braconajului 

speciei Lynx 

lynx şi a 

speciilor de 

interes cinegetic 

în cadrul sitului. 

Campaniile de vânătoare se vor realiza doar în condiţiile 

prevăzute de lege - legea 407/2006 - cu avizul custodelui, ţinând 

cont de faptul că specia este strict protejată în sit. Se vor lua în 

considerare necesităţile de hrană ale speciei necesare pentru 

aducerea acesteia în stare de conservare favorabilă la stabilirea 

cotelor de extragere a speciilor de vânat care reprezintă hrana 

naturală a râsului. Custodele va fi notificat din timp despre 

planificarea activităţilor de vânătoare - prin colaborarea cu 

ocoalele silvice, cu autoritatea publică centrală de protecţia 

mediului, cu administratorul pentru protecţia faunei de interes 

cinegetic şi în domeniul vânătorii - definit prin legea 407/2006 - 

şi cu Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din 

România - AGVPS. Se vor efectua patrule în cadrul sitului în 

principal în timpul sezonului de vânătoare, dar şi în afara 

acestuia, recomandat în colaborare cu Garda de mediu, ITRSV, 

alte organe competente pentru monitorizarea vânătorii şi 

limitarea/eliminarea braonajului. Evaluarea anuală a efectivelor 

speciilor de interes cinegetic se va realiza utilizând metode 

validate ştiinţific, iar la evaluări vor participa atât custodele cât şi 

reprezentanţi APM. Evaluărilor speciilor de interes cinevegtic şi 

cotele de extragere stabilite pentru toate fondurile de vânătoare 

care se suprapun cu situl vor fi avizate de custode. Se va întocmi 
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anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.1.6 

R. Limitarea 

dezvoltării 

aşezărilor 

umane în 

habitatul utilizat 

de specie 

Se vor monitoriza zonele limitrofe sitului şi de pe teritoriul sitului 

pentru a limita construirea de case/case de vacanţă/lăcaşe de cult 

şi alte tipuri de imobile în cadrul sitului. Includerea limitării 

dezvoltării de construcţii în sit în planurile de urbanism se va 

realiza prin activitatea 5.2.1. Se vor monitoriza zonele limitrofe 

sitului pentru a limita construirea de case/ case de vacanţă şi alte 

tipuri de imobile în cadrul sitului - activitatea de patrulare, 3.2.1. 

Se va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.1.7 

R. Limitarea 

accesului 

motorizat pe 

drumurile 

forestiere 

secundare şi 

interzicerea 

accesului 

motorizat în 

afara drumurilor 

- off-road 

Nivelul de zgomot cauzat de vehiculele motorizate poate perturba 

comportamentul mamiferelor din sit - al speciei Lynx lynx dar şi 

al speciilor care reprezintă sursa de hrană pentru râs. Se 

recomandă  menţinerea unui nivel redus al traficului motorizat în 

general. Se vor lua măsuri pentru limitarea accesului motorizat pe 

drumurile forestiere secundare - bariere, panouri informative – 

activitatea 3.1.1 şi pentru interzicerea accesului motorizat în afara 

drumurilor - off-road – prin panouri informative - activitatea 

3.1.1, sau prin acţiuni de conştientizare - activităţile de la 

obiectivul 4.2.4. Verificarea implementării se face cu ocazia 

activităţii de patrulare - 3.2.1. Limitarea zgomotului face referire 

în special la practicile non-silvice, dar recomandarea reducerii 

poluării fonice trebuie inclusă pe cât posibil şi în aceste practici. 

Se va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

Excepţie fac vehiculele conduse în scopul administrării sitului, 

fondului forestier şi cinegetic sau cu scop ştiinţific şi de cercetare 

precum şi al instituţiilor cu rol de reglementare şi control. 

1.1.8 

R. 

Reglementarea / 

controlul 

activităţilor 

turistice - vetre 

de foc, crearea 

de noi poteci  

Prezenţa omului în anumite zone poate perturba comportamentul 

speciei Lynx lynx în sit. Măsura va fi atinsă prin: elaborarea unei 

strategii de management al vizitatorilor - activitatea 6.1.1, 

monitorizarea activităţilor turistice - activitatea 6.1.4, marcarea 

anumitor trasee - activitatea 6.1.2 şi efectuarea de campanii de 

informare şi conştientizare - activităţile 4.1.2-4.1.7. Vetrele de foc 

sunt verificate prin patrulare - activitatea 3.2.1. Pentru diferitele 
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situaţii observate pe teren cu ocazia patrulărilor - activitatea 3.2.1 

- se vor propune măsuri, dacă se impun - dacă încadrarea la 

finanţare a acestor măsuri nu este clară, se vor încadra la 

activitatea 3.4.3. Se vor notifica autorităţile competente - 3.6.2, 

dacă patrularea nu a fost realizată în comun. Se va întocmi anual 

un Raport privind implementarea activităţii. 

 

4.2.1.2 OS: Asigurarea conservării speciei Canis lupus 1352 în sensul 

menţinerii stării de conservare favorabilă a acesteia. 

4.2.1.2.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 468 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru specia Canis lupus 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.2.1 

A. Menţinerea 

calităţii 

habitatelor 

forestiere pentru 

specia Canis 

lupus printr-un 

management 

durabil 

Starea de conservare favorabilă a speciei Canis lupus este strâns 

legată de prezenţa habitatului de pădure. Prin urmare, trebuie ţinut 

cont şi de acest aspect în activităţile de monitorizare a habitatelor 

forestiere - activităţile din cadrul OG 4.2.2. Se va urmări 

respectarea prevederilor codului silvic referitoare la tăierile la ras 

- Art. 29, Legea 46/2008) – maxim 3 ha - verificarea prin 

patrulare, în colaborare cu Garda de Mediu, ITRSV, activitatea 

3.2.1. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.2.2 

A. Educarea 

localnicilor şi a 

factorilor 

interesaţi - 

crescători de 

animale, 

gestionari 

fonduri 

vânătoare, 

vânători 

Vor fi desfăşurate activităţi de conştientizare, informare şi 

educare a localnicilor şi a factorilor interesaţi pentru a diminua 

starea conflictuală existentă, în care râsul este văzut ca un 

concurent - pentru vânători - şi ca un prădător al şeptelului - 

crescători de animale, localnici. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

640 

 

1.2.3 

A. Instituirea şi 

respectarea 

zonelor de 

linişte pentru lup 

Activitatea are în vedere desemnarea unor areale unde fauna, 

inclusiv lupul, nu vor fi perturbate de prezenţa umană, de 

activităţi forestiere de orice tip, cu precădere în perioada de 

reproducere şi creştere a puilor. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 

1.2.4 

R. Evaluarea 

construirii de noi 

căi de acces, 

drumuri – 

infrastructură de 

transport prin 

prisma 

necesităţii 

menţinerii stării 

de conservare 

favorabilă a 

speciei Canis 

lupus 

Căile de acces sunt principalii vectori de pătrundere a impactului 

uman în sit. Dezvoltările viitoare trebuie să îmbine prevederile 

cap. XII din Codul Silvic - Legea 46/2008 cu adăugirile şi 

modificările ulterioare - cu necesităţile de menţinere a speciei 

Canis lupus în stare de conservare favorabilă - activitatea 5.1.1. În 

cadrul patrulărilor comune - activitatea 3.2.1 - vor fi monitorizate 

drumurile forestiere şi modul de utilizare al acestora. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.2.5 

R. Limitarea 

vânării şi 

eliminarea 

braconajului 

speciei Canis 

lupus şi a 

speciilor de 

interes cinegetic 

în cadrul sitului 

Campaniile de vânătoare se vor realiza doar în condiţiile 

prevăzute de lege - legea 407/2006, cu avizul custodelui - 

activitatea 3.2.2, ţinând cont de nevoia aducerii stării de 

conservare a speciei Canis lupus în sit la nivel favorabil. Se vor 

lua în calcul necesităţile de hrană ale speciei protejate la stabilirea 

cotelor de vânătoare pentru speciile care reprezintă hrana naturală 

a lupului. Custodele va fi notificat din timp despre planificarea 

activităţilor de vânătoare - prin colaborarea cu ocoalele silvice, cu 

autoritatea publică centrală de protecţia mediului, cu 

administratorul pentru protecţia faunei de interes cinegetic şi în 

domeniul vânătorii - definit prin legea 407/2006 - şi cu Asociaţia 

Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România - 

AGVPS – activitatea 6.1.3. Se vor efectua patrule în cadrul sitului 

în principal în timpul sezonului de vânătoare, dar nu numai, 

recomandat în colaborare cu Garda de mediu, ITRSV, alte organe 
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competente, pentru monitorizarea vânătorii şi 

reducerea/eliminarea braconajului - patrularea este reglementată 

unitar la activitatea 3.2.1. Evaluarea anuală a efectivelor speciilor 

de interes cinegetic care reprezintă hrana naturală a lupului se va 

realiza utilizând metode validate ştiinţific, iar la evaluările în 

teren vor participa atît custodele cât şi reprezentanţi APM. Datele 

privind efectivele şi cotele de vânat de pe toate fondurile care se 

suprapun cu situl vor fi avizate de custode. Se va întocmi anual un 

Raport privind implementarea activităţii. 

1.2.6 

R. Limitarea 

dezvoltării 

aşezărilor umane 

în cadrul sitului 

Includerea limitării dezvoltării de construcţii în sit în planurile de 

urbanism se va realiza prin activitatea 5.2.1. Se vor monitoriza 

zonele limitrofe sitului pentru a limita construirea de case/ case de 

vacanţă şi alte tipuri de imobile în cadrul sitului - activitatea de 

patrulare, 3.2.1. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.2.7 

R. Limitarea 

accesului 

motorizat pe 

drumurile 

forestiere 

secundare şi 

interzicerea 

accesului 

motorizat în 

afara drumurilor 

- off-road  

Nivelul de zgomot cauzat de vehiculele motorizate poate perturba 

comportamentul mamiferelor din sit - al speciei Canis lupus dar şi 

al speciilor care reprezintă sursa de hrană pentru lup. Se 

recomandă de menţinerea unui nivel redus al traficului motorizat 

în general. Se vor lua măsuri pentru limitarea accesului motorizat 

pe drumurile forestiere secundare - bariere, panouri informative – 

activitatea 3.1.1 şi pentru interzicerea accesului motorizat în afara 

drumurilor - off-road – prin panouri informative - activitatea 

3.1.1, sau prin acţiuni de conştientizare - activităţile de la 

obiectivul 4.2.4. Verificarea implementării se face cu ocazia 

activităţii de patrulare - 3.2.1. Limitarea zgomotului face referire 

în special la practicile non-silvice, dar recomandarea reducerii 

poluării fonice trebuie inclusă pe cât posibil şi în aceste practici. 

Măsura este în corelare cu prevederile legii 407/2006 - legea 

vânătorii, art. 20, aliniatul 3. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. Excepţie fac vehiculele conduse 

în scopul administrării sitului, fondului forestier şi cinegetic sau 

cu scop ştiinţific şi de cercetare precum şi al instituţiilor cu rol de 
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reglementare şi control. 

1.2.8 

R. 

Reglementarea / 

controlul 

activităţilor 

turistice - vetre 

de foc, crearea 

de noi poteci  

Prezenţa omului în anumite zone poate perturba comportamentul 

speciei Canis lupus în sit. Măsura va fi atinsă prin: elaborarea 

unei strategii de management al vizitatorilor - activitatea 6.1.1, 

monitorizarea activităţilor turistice - activitatea 6.1.4, marcarea 

anumitor trasee - activitatea 6.1.2 şi efectuarea de campanii de 

informare şi conştientizare - activităţile 4.1.2-4.1.7. Vetrele de foc 

sunt verificate prin patrulare - activitatea 3.2.1. Pentru diferitele 

situaţii observate pe teren cu ocazia patrulărilor - activitatea 3.2.1 

se vor propune măsuri, dacă se impun - dacă încadrarea la 

finanţare a acestor măsuri nu este clară, se vor încadra la 

activitatea 3.4.3. Se vor notifica autorităţile competente - 3.6.2, 

dacă patrularea nu a fost realizată în comun. Se va întocmi anual 

un Raport privind implementarea activităţii. 

 

4.2.1.3 OS: Asigurarea conservării speciei Myotis myotis 1324 în sensul 

menţinerii stării de conservare favorabilă a acesteia. 

4.2.1.3.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 469 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru specia Myotis myotis 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.3.1 

A. Menţinerea 

calităţii 

habitatelor 

forestiere printr-

un management 

durabil 

Vor fi monitorizate aspecte care reflectă calitatea habitatului 

pentru specie şi se vor lua măsuri dacă se desfăşoară activităţi 

silvice care pot duce la degradarea habitatului pentru specie prin 

dirijarea către alt tip de pădure decât cel natural. De asemenea 

trebuie monitorizate habitatele forestiere - activităţile obiectiv 

4.2.2 - unde se va urmări respectarea prevederilor codului silvic 

referitoare la tăierile la ras - Art. 29, Legea 46/2008 – maxim 3 

ha. - verificarea prin patrulare, în colaborare cu Garda de Mediu, 

ITRSV, activitatea 3.2.1. Activitatea se desfăşoară în tot situl. Se 

va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.3.2 R. Menţinerea Menţinerea unui procent minim de arbori parţial uscaţi, bătrâni 
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arborilor parţial 

uscaţi, bătrâni, 

scorburoşi sau 

rupţi 

sau rupţi - inclusiv crengi căzute la pământ – reprezintă o practică 

comună în prezent în managementul diversităţii pădurilor din 

Europa. Lemnul mort poate avea o distribuţie neuniformă în 

unitatea de management forestier - unele zone pot fi sub medie, 

iar altele peste medie. 

Activitatea se desfăşoară în zonele în care clasa de vârstă a 

arborilor depăşeşte 60 de ani, trebuind menţinuţi în număr de 3-5 

arbori la hectar. În cazul arboretelor tinere, măsura se aplică dacă 

sunt prezenţi arbori-habitat - bătrâni, uscaţi, scorburoşi.  

Se va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.3.3 

A. Efectuarea 

lucrărilor de 

îngrijire şi 

conducere a 

arboretelor 

tinere 

Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere să se 

realizeze cu dirijarea compoziţiei arboretelor înspre tipul natural 

fundamental de pădure, divers şi relativ plurien. Activitatea se 

desfăşoară în tot situl. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.3.4 

A. Aplicarea 

tratamentelor 

silvotehnice 

Prin aplicarea tratamentelor silvotehnice se va urmări menţinerea 

sau refacerea tipului natural de pădure şi realizarea unui mozaic 

de arborete cu diverse vârste. Activitatea se desfăşoară în tot situl. 

Se va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.3.5 

A. Menţinerea şi 

creşterea calităţii 

habitatelor 

deschise 

Vor fi monitorizate aspecte care reflectă calitatea habitatului 

pentru specie şi se vor lua măsuri după caz dacă se desfăşoară 

activităţi care pot duce la degradarea habitatului pentru specie 

prin cultivarea pajiştilor. Pajiştile trebuie menţinute şi nu se 

recomandă schimbarea modului de utilizare în arabil. Activitatea 

se desfăşoară în tot situl. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.3.6 

R. Limitarea/ 

Interzicerea 

utilizării 

produselor 

biocide, hormoni 

şi substanţe 

Aplicarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice are un 

efect negativ asupra populaţiilor de lilieci prin efectul asupra 

populaţiilor speciilor de hrană. Se va interzice utilizarea lor în 

pădure pe terenurile deschise aflate în sit fără avizul custodelui. 

Restricţia se aplică în tot situl. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 
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chimice 

 

 

4.2.1.4 OS: Asigurarea conservării speciei Triturus cristatus 1166 în sensul 

menţinerii stării de conservare favorabilă a acesteia. 

4.2.1.4.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 470 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru specia Triturus cristatus 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.4.1 

A. Menţinerea 

calităţii 

habitatelor 

acvatice pentru 

specia Triturus 

cristatus 

Vor fi monitorizate aspecte care reflectă calitatea habitatului 

pentru specie, respectiv propietăţile fizico-chimice ale apei, 

suprafaţa habitatelor acvatice şi se vor lua măsuri după caz pentru 

menţinerea calităţii zonelor umede. Este rezultatul respectării 

prevederilor legislaţiei în vigoare – Legea Apelor - legea 

107/1996 cu modificările şi adăugirile ulterioare; Art. 15 - Codul 

Silvic - Legea 46/2008, cu modificările şi adăugirile ulterioare; 

art. 65, alin. 1; art. 85, alin. 1. Menţinerea calităţii habitatelor 

acvatice pentru specia Triturus cristatus poate fi verificată cu 

ocazia patrulării realizate în cadrul activităţii 3.2.1. Se va realiza 

inspecţia vizuală a aspectului apei din sit - ape curgătoare, bălţi, 

mlaştini, urmărindu-se prezenţa deşeurilor - ex: resturi materiale 

nedegradabile, material lemnos măcinat - sau a substanţelor 

poluante, în special a celor nemiscibile în apă - ex: detergenţi, 

combustibili. Activitatea se va focaliza în zonele unde au fost 

observată specia Triturus cristatus şi se vor propune măsuri, după 

caz, pentru menţinerea calităţii zonelor umede - dacă măsurile 

sunt altele decât cele prevăzute în plan, pot fi finanţate prin 

activitatea 3.4.3. Eventualele probleme constatate vor fi trimise 

spre informare şi către Administraţia Bazinală de Apă şi/sau către 

Direcţia Silvică - după caz - dacă patrularea nu a fost realizată în 

comun. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 
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1.4.2 

A. 

Monitorizarea 

întinderii şi 

suprafeţei 

acumulărilor 

temporare şi 

permanente de 

apă din sit. 

Seceta şi precipitaţiile reduse pot duce în timp la scăderea 

numărului şi reducerea suprafeţei actuale ocupate de habitate 

acvatice de reproducere pentru specie. Acestea vor fi monitorizate 

la o scară de ansamblu cu ocazia patrulării realizate în cadrul 

activităţii 3.2.1, pentru a putea identifica eventuale modificări şi 

propune măsuri de contracarare - activitatea 1.4.3, activitatea 

3.4.3. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.4.3 

A. Crearea de 

noi habitate 

acvatice de 

reproducere în 

sit 

Dat fiind caracterul temporar al bălţilor care reprezintă habitatul 

acvatic necesar speciei, precum şi localizarea bălţilor în special pe 

drumurile de acces, este necesară crearea de noi bălţi cu suprafeţe 

variabile - 1-3mp - prin săparea unor gropi cu adâncime de până 

la 0,5 m, în puncte unde este favorizată acumularea naturală de 

apă, atât în habitate forestiere, cât şi în zone deschise. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.4.4 

R. 

Reglementarea, 

limitarea şi/sau 

interzicerea 

oricăror 

activităţi 

susceptibile să 

ducă la 

reducerea 

suprafeţelor 

ocupate de 

habitate acvatice 

permanente şi 

temporare din sit 

 Se recomandă limitarea activităţilor de drenare, desecare, 

canalizare, regularizare maluri, schimbarea destinaţiei terenului, 

care ar putea duce imediat sau în timp la scăderea suprafeţei şi 

adâncimii habitatul acvatic - activ. 3.2.2, 6.1.5. Verificarea se va 

face în cursul patrulărilor pe teren - activitatea 3.2.1. Se 

recomandă colaborarea cu Ocoalele Silvice, dar şi cu Autorităţile 

Administraţiei Publice Locale, Administraţia Bazinală de Apă, 

Agenţia de Protecţia Mediului - activitatea 6.1.3. Se va întocmi 

anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.4.5 

R. Interzicerea 

poluării apelor şi 

zonelor umede 

Măsura este în conformitate cu Art. 2, alin - b, Art. 15, alin. - 1, 

Art. 23, alin - 4, Art. 80, alin. - 1, Art. 87, alin. - 15, Art. 100 din 

Legea Apelor - legea 107/1996. Se interzice deversarea oricăror 

substanţe poluante în ape sau apropierea acestora, inclusiv în bălţi 
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şi şanţuri. Se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în ape, 

pe malul apelor, în bălţi şi şanţuri, inclusiv a materialului vegetal. 

Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. Monitorizarea 

în teren se va realiza şi prin activitatea 6.1.4. Aplicarea 

interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare - 3.2.1 - 

colaborarea în patrulare cu Administraţia Bazinală de Apă poate 

fi realizată în baza art. 23, alin. - 1 din legea 107/1996. În plus, se 

va promova păstrarea apelor curate în activităţile de la obiectivul 

general 4.2.4. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.4.6 

R. Interzicerea 

circulaţiei 

motorizate în 

scop de 

agrement pe 

drumurile 

forestiere şi 

drumurile de  

pământ, precum 

şi în afara 

drumurilor, în 

perioada de 

reproducere a 

speciei. 

Specia se reproduce în bălţi, şanţuri şi brazde mai adânci formate 

în drumurile de pamânt şi în afara lor. Maşinile şi motocicletele 

de teren, ATV-urile pot distruge pontele şi omorî adulţii. Nu va fi 

permis accesul acestor vehicule în perioada de reproducere - 

aprilie-iunie. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

 

 

4.2.1.5 OS: Asigurarea conservării speciei Bombina variegata 1193 în sensul 

menţinerii stării de conservare favorabilă a acesteia. 

4.2.1.5.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 471 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru specia Bombina variegata 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 
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1.5.1 

A. Menţinerea 

calităţii 

habitatelor 

acvatice pentru 

specia Bombina 

variegata 

Vor fi monitorizate aspecte care reflectă calitatea habitatului 

pentru specie, respectiv propietăţile fizico-chimice ale apei, 

suprafaţa habitatelor acvatice şi se vor lua măsuri după caz pentru 

menţinerea calităţii zonelor umede. Este rezultatul respectării 

prevederilor legislaţiei în vigoare – Legea Apelor - legea 

107/1996 cu modificările şi adăugirile ulterioare; Art. 15, Codul 

Silvic - Legea 46/2008, cu modificările şi adăugirile ulterioare; 

art. 65, alin. 1; art. 85, alin. 1. Menţinerea calităţii habitatelor 

acvatice pentru specia Bombina variegata poate fi verificată cu 

ocazia patrulării realizate în cadrul activităţii 3.2.1. Se va realiza 

inspecţia vizuală a aspectului apei din sit - ape curgătoare, bălţi, 

mlaştini, urmărindu-se prezenţa deşeurilor - ex: resturi materiale 

nedegradabile, material lemnos măcinat - sau a substanţelor 

poluante, în special a celor nemiscibile în apă - ex: detergenţi, 

combustibili. Activitatea se va focaliza în zonele unde au fost 

observată specia Bombina variegata şi se vor propune măsuri, 

după caz, pentru menţinerea calităţii zonelor umede - dacă 

măsurile sunt altele decât cele prevăzute în plan, pot fi finanţate 

prin activitatea 3.4.3. Eventualele probleme constatate vor fi 

trimise spre informare şi către Administraţia Bazinală de Apă 

şi/sau către Direcţia Silvică - după caz - dacă patrularea nu a fost 

realizată în comun. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.5.2 

A. 

Monitorizarea 

întinderii şi 

suprafeţei 

acumulărilor 

temporare şi 

permanente de 

apă din sit. 

Seceta şi precipitaţiile reduse pot duce în timp la scăderea 

numărului şi reducerea suprafeţei actuale ocupate de habitate 

acvatice de reproducere pentru specie. Acestea vor fi monitorizate 

la o scară de ansamblu cu ocazia patrulării realizate în cadrul 

activităţii 3.2.1, pentru a putea identifica eventuale modificări şi 

propune măsuri de contracarare - activitatea 3.4.3. Se va întocmi 

anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.5.3 
A. Crearea de 

noi habitate 

Dat fiind caracterul temporar al bălţilor care reprezintă habitatul 

acvatic necesar speciei, precum şi localizarea bălţilor în special pe 
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acvatice de 

reproducere în 

sit 

drumurile de acces, este necesară crearea de noi bălţi cu suprafeţe 

variabile - 1-3mp - prin săparea unor gropi cu adâncime de până 

la 0,5 m, în puncte unde este favorizată acumularea naturală de 

apă, atât în habitate forestiere, cât şi în zone deschise. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.5.4 

R. 

Reglementarea, 

limitarea şi/sau 

interzicerea 

oricăror 

activităţi 

susceptibile să 

ducă la 

reducerea 

suprafeţelor 

ocupate de 

habitate acvatice 

permanente şi 

temporare din sit 

 Se recomandă limitarea activităţilor de drenare, desecare, 

canalizare, regularizare maluri, schimbarea destinaţiei terenului 

care ar putea duce imediat sau în timp la scăderea suprafeţei şi 

adâncimii habitatul acvatic - activ. 3.2.2, 6.1.5. Verificarea se va 

face în cursul patrulărilor pe teren - activitatea 3.2.1. Se 

recomandă colaborarea cu Ocoalele Silvice, dar şi cu Autorităţile 

Administraţiei Publice Locale, Administraţia Bazinală, Agenţia 

de Protecţia Mediului - activitatea 6.1.3. Se va întocmi anual un 

Raport privind implementarea activităţii. 

1.5.5 

R. Interzicerea 

poluării apelor şi 

zonelor umede 

Măsura este în conformitate cu Art. 2, alin - b, Art. 15, alin. - 1, 

Art. 23, alin - 4, Art. 80, alin. - 1, Art. 87, alin. - 15, Art. 100 din 

Legea Apelor - legea 107/1996. Se interzice deversarea oricăror 

substanţe poluante în ape sau apropierea acestora, inclusiv în bălţi 

şi şanţuri. Se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în ape, 

pe malul apelor, în bălţi şi şanţuri, inclusiv a materialului vegetal. 

Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. Monitorizarea 

în teren se va realiza şi prin activitatea 6.1.4. Aplicarea 

interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare - 3.2.1 - 

colaborarea în patrulare cu Administraţia Bazinală de Apă poate 

fi realizată în baza art. 23, alin. - 1 din legea 107/1996. În plus, se 

va promova păstrarea apelor curate în activităţile de la obiectivul 

general 4.2.4. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 
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1.5.6 

R. Interzicerea 

circulaţiei 

motorizate în 

scop de 

agrement pe 

drumurile 

forestiere şi 

drumurile de  

pământ, precum 

şi în afara 

drumurilor, în 

perioada de 

reproducere a 

speciei 

Specia se reproduce în bălţi, şanţuri şi brazde mai adânci formate 

în drumurile de pamânt şi în afara lor. Maşinile şi motocicletele 

de teren, ATV-urile pot distruge pontele şi omorî adulţii. Nu va fi 

permis accesul acestor vehicule în perioada de reproducere - 

aprilie-iunie. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

 

4.2.1.6 OS: Asigurarea conservării speciei Austropotamobius torrentium 1093 

în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acesteia. 

4.2.1.6.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 472 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru specia Austropotamobius torrentium 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.6.1 

A. Menţinerea 

apelor 

curgatoare 

folosite de 

Austropotamobi

us torrentium  

 

Specia Austropotamobius torrentium trăieşte şi se reproduce în 

pîraie cu substrat format din pietre şi pietriş, din etajele de 

vegetaţie ale stejarului şi fagului. Preferă vegetaţia ripariană 

formată din sălcii şi arini, sub rădăcinile cărora se ascund, dacă 

rădăcinile ajung la malurile pârâului. Nu se vor realiza 

amenajări/captări hidrologice, lucrări de drenare sau orice 

intervenţii care pot diminua sau pune în pericol zonele umede în 

care a fost identificată specia. Orice astfel de lucrări în perimetrul 

sitului ROSCI0322 Muntele Şes necesită aprobare ştiinţifică, 

pentru a certifica absenţa speciei sau, în cazul găsirii de noi 

puncte de prezenţă, evaluarea impactului asupra speciei. Se va 
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întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.6.2 

R. Menţinerea 

nepoluată a 

suprafeţelor 

umede folosite 

de această 

specie - bălţi, 

pâraie, şanţuri 

cu apă  

Nu se vor deversa substanţe poluante în apele din sit. Interzicerea 

instituirii depozitelor de materiale temporare sau permanente pe 

cursurile de apă sau pe malul acestora. Specia este foarte sensibilă 

la absenţa oxigenului din apă, astfel nu se vor deversa deşeuri 

menajere, inclusiv lemn, mâncare, care vor începe să putrezească 

în apă şi vor diminua considerabil concentraţia de oxigen. In 

cazul materialului lemnos exploatat, acesta poate fi depozitat 

temporar pe malul apelor, dar la o distanţă de cel puţin 100 m de 

punctele de prezenţă certă a speciei conform harţii de distribuţie a 

acesteia în sit, cu respectarea prevederilor legale privind 

platformele primare de depozitare. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 

1.6.3 

R. Interzicerea 

utilizării 

insecticidelor în 

apropierea 

punctelor de 

prezenţă certă a 

speciei 

Utilizarea insecticidelor în apropierea punctelor de prezenţă a 

speciei poate provoca intoxicarea şi chiar dispariţia acesteia, mai 

ales dacă tratamentele chimice persistă. Se va întocmi anual un 

Raport privind implementarea activităţii. 

1.6.4 

R. Interzicerea 

vătămării, 

capturării - cu 

excepţia celei în 

scop ştiinţific, 

deţinerii, 

comercializării 

speciei 

Se vor realiza patrule o dată sau de două ori pe an, în perioadele 

în care specia este prezentă sub formă adultă mai ales, în 

colaborare cu Garda de Mediu, Agenţia pentru Protecţia 

Mediului. Interdicţia va fi mediatizată prin afişarea ei pe panouri 

şi alte metode de conştientizare a publicului. Capturarea în scop 

ştiinţific se va face cu acordul custodelui şi în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. Specia nu prezintă interes general de 

colectare. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.6.5 

R. Interzicerea 

colectării racilor 

de ponoare în 

scopul 

Deoarece în aria studiată a fost semnalată şi specia comestibilă 

Astacus astacus - racul de râu există tentaţia de a se colecta raci 

pentru consum sau comercializare. Patrulele constituite trebuie să 

aibe în vedere acest lucru. Racul de ponoare este slab calitativ 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

651 

 

consumării sau 

comercializării 

pentru consum, exemplarele nedepăşind 10 cm, iar tegumentul 

este gros şi puternic calcificat. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 

1.6.6 

R. Interzicerea 

înfiinţării 

fermelor de raci 

în perimetrul 

ariei protejate 

Înfiinţarea fermelor de creştere şi înmulţire a racilor pentru 

consum, în special dacă se are în vedere introducerea speciei 

nord-americane Orconectes limosus - Racul vărgat - care are o 

viteză de creştere superioară constituie un pericol grav pentru 

specia autohtonă Racul de ponoare, deoarece ouăle sau indivizii 

tineri de rac vărgat pot ajunge în pâraiele unde se dezvolta racul 

de ponoare şi fiind mai rezistent si crescând mai repede decât cel 

din urmă, îl elimină prin competiţie. Se va întocmi anual un 

Raport privind implementarea activităţii. 

 

4.2.1.7 OS: Asigurarea conservării speciei Carabus variolosus 4014, în sensul 

menţinerii stării de conservare favorabilă a acesteia. 

4.2.1.7.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 473 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru specia Carabus variolosus 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.7.1 

A. Menţinerea 

apelor 

curgătoare 

folosite de 

Carabus 

variolosus  

Specia Carabus variolosus trăieşte şi se reproduce în 

microstaţiuni foarte umede în diferite tipuri de păduri. Uneori 

poate fi întâlnită chiar în mediul acvatic. Prin urmare, menţinerea 

acestei specii în stare favorabilă este strâns legată de menţinerea 

zonelor umede. Nu se vor realiza amenajări/captări hidrologice, 

lucrări de drenare sau orice intervenţii care pot diminua sau pune 

în pericol zonele umede în care a fost identificată specia. Orice 

astfel de lucrări în perimetrul sitului ROSCI0322 Muntele Şes, 

trebuie aprobate ştiinţific, pentru a certifica absenţa speciei sau, în 

cazul găsirii de noi puncte de prezenţă, evaluarea impactului 

asupra speciei. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.7.2 R. Menţinerea Nu se vor deversa substanţe poluante în apele din sit. Interzicerea 
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nepoluată a 

suprafeţelor 

umede folosite 

de această 

specie - bălţi, 

pâraie, şanţuri 

cu apă  

instituirii depozitelor de materiale temporare sau permanente pe 

cursurile de apă sau pe malul acestora. In cazul materialului 

lemnos exploatat, acesta poate fi depozitat temporar pe malul 

apelor, dar la o distanţă de cel puţin 100 m de punctele de 

prezenţă certă a speciei conform harţii de distribuţie a acesteia în 

sit, cu respectarea prevederilor legale privind platformele primare 

de depozitare. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.7.3 

R. Interzicerea 

utilizării 

insecticidelor în 

apropierea 

punctelor de 

prezenţă certă a 

speciei 

Utilizarea insecticidelor în apropierea punctelor de prezenţă a 

speciei poate provoca intoxicarea şi chiar dispariţia acesteia, mai 

ales dacă tratamentele chimice persistă. Se va întocmi anual un 

Raport privind implementarea activităţii. 

1.7.4 

R. Interzicerea 

vătămării, 

capturării - cu 

excepţia celei în 

scop ştiinţific - 

deţinerii, 

comercializării 

speciei 

Se vor realiza patrule o dată sau de două ori pe an, în perioadele 

în care specia este prezentă sub formă adultă mai ales, în 

colaborare cu Garda de Mediu, Agenţia pentru Protecţia 

Mediului. Interdicţia va fi mediatizată prin afişarea ei pe panouri 

şi alte metode de conştientizare a publicului. Capturarea în scop 

ştiinţific se va face cu acordul custodelui şi în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. Specia nu prezintă interes general de 

colectare. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

 

4.2.1.8 OS: Asigurarea conservării speciei Rosalia alpina 1087, în sensul 

menţinerii stării de conservare favorabilă a acesteia. 

4.2.1.8.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 474 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru specia Rosalia alpina 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.8.1 A. Menţinerea Specia Rosalia alpina depune ouăle în crăpăturile scoarţei 
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în pădure a 

minim 1-3 

arbori/ha parţial 

uscaţi, bătrâni 

sau rupţi, în 

special în 

apropierea 

punctelor de 

prezenţă a 

speciei. 

copacilor bătrâni, precum şi în crăpăturile lemnului mort aflat pe 

sol. Durata stadiului larvar este de cca. 3 ani, iar împuparea are 

loc în cavităţi aflate spre suprafaţa lemnului mort, de obicei la 

sfârşitul lui mai, începutul lui iunie. După emergenţă, adulţii apar 

între lunile iunie – august. Durata de viaţă a adultului este de 3-6 

săptămâni, timp în care trebuie să aibă loc împerecherea şi 

depunerea ouălor - din nou, în crăpăturile scoarţei lemnului mort. 

Se observă că ciclul de viaţă al speciei este strâns legat de 

prezenţa lemnului mort, motiv pentru care este necesară 

menţinerea unui număr de arbori parţial uscaţi, bătrâni sau rupţi - 

inclusiv crengi căzute. Astfel, în medie ar trebui păstraţi în jur de 

1-3 arbori/ha, cu o distribuţie neuniformă în unitatea de 

management forestier - unele zone pot fi sub medie, iar altele 

peste medie - recomandabil în apropierea punctelor de prezenţă 

certă a speciei. Specia este considerată de către IUCN ca fiind 

vulnerabilă, datorită practicilor forestiere comune de curăţenie - 

eliminare a lemnului mort, echivalent cu pierderea habitatului 

pentru această specie. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.8.2 

R. Interzicerea 

utilizării 

insecticidelor în 

apropierea 

punctelor de 

prezenţă certă a 

speciei 

Utilizarea insecticidelor în apropierea punctelor de prezenţă a 

speciei poate provoca intoxicarea şi chiar dispariţia acesteia, mai 

ales dacă tratamentele chimice persistă. Se va întocmi anual un 

Raport privind implementarea activităţii. 

1.8.3 

R. Interzicerea 

vătămării, 

capturării - cu 

excepţia celei în 

scop ştiinţific - 

deţinerii, 

comercializării 

Se vor realiza patrule o dată sau de două ori pe an, în perioadele 

în care specia este prezentă sub formă adultă mai ales, în 

colaborare cu Garda de Mediu, Agenţia pentru Protecţia 

Mediului. Interdicţia va fi mediatizată prin afişarea ei pe panouri 

şi alte metode de conştientizare a publicului. Capturarea în scop 

ştiinţific se va face cu acordul custodelui şi în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. Specia nu prezintă interes general de 
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speciei colectare. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.8.4 

R. Interzicerea/ 

limitarea 

schimbării 

destinaţiei 

terenurilor în 

apropierea 

punctelor de 

prezenţă certă a 

speciei - cca. 

0,5-1 km 

Măsura urmăreşte păstrarea habitatelor actuale ale speciei şi 

evitarea înlocuirii lor cu habitate improprii. Se va întocmi anual 

un Raport privind implementarea activităţii. 

 

4.2.1.9 OS: Asigurarea conservării speciei Isophya stysi 4050, în sensul 

menţinerii stării de conservare favorabilă a acesteia. 

4.2.1.9.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 475 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru specia Isophya stysi 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.9.1 

A. Cosirea 

vegetaţiei 

pajiştilor 

mezofile şi 

mezohigrofile în 

punctele de 

prezenţă certă a 

speciei 

Cosirea trebuie efectuată doar manual şi evitată tăierea tufelor, în 

special acolo unde a fost semnalată prezenţa exemplarelor 

speciei. De asemenea, vegetaţia cosită trebuie păstrată în câmp 

timp de câteva zile, timp în care insectele ajunse în vegetaţia 

cosită, vor părăsi aceste grămezi de vegetaţie cosită. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.9.2 

R. Interzicerea 

utilizării 

insecticidelor în 

apropierea 

punctelor de 

Utilizarea insecticidelor în apropierea punctelor de prezenţă a 

speciei poate provoca intoxicarea şi chiar dispariţia acesteia, mai 

ales dacă tratamentele chimice persistă. Punctele în care este 

semnalată specia se regăsesc în anexa cu hărţi la planul de 

management. Se va întocmi anual un Raport privind 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

655 

 

prezenţă certă a 

speciei 

implementarea activităţii. 

1.9.3 

R. Interzicerea 

vătămării, 

capturării - cu 

excepţia celei în 

scop ştiinţific - 

deţinerii, 

comercializării 

speciei 

Se vor realiza patrule o dată sau de două ori pe an, în perioadele 

în care specia este prezentă sub formă adultă mai ales, în 

colaborare cu Garda de Mediu, Agenţia pentru Protecţia 

Mediului. Interdicţia va fi mediatizată prin afişarea ei pe panouri 

şi alte metode de conştientizare a publicului. Capturarea în scop 

ştiinţific se va face cu acordul custodelui şi în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. Specia nu prezintă interes general de 

colectare. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.9.4 

R. Interzicerea/ 

limitarea 

schimbării 

destinaţiei 

terenurilor în 

apropierea 

punctelor de 

prezenţă certă a 

speciei - cca. 

0,5-1 km 

Măsura urmăreşte păstrarea habitatelor actuale ale speciei şi 

evitarea înlocuirii lor cu habitate improprii. Se va întocmi anual 

un Raport privind implementarea activităţii. 

 

4.2.1.10 OS: Asigurarea conservării habitatului 9170, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.10.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 476 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul 9170 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.10.1 

A. Efectuarea 

lucrărilor de 

îngrijire şi 

conducere a 

Conservarea habitatului în mod sustenabil se va realiza în timp 

ţinând cont de prevederile amenajamentului silvic. Se va urmări, 

în măsura disponibilităţilor financiare şi ale nevoilor 

comunităţilor locale ca arboretele să fie păstrate sau dirijate - 
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arboretelor 

tinere conform 

planurilor 

prevăzute în 

amenajamentele 

silvice aprobate 

şi aflate în 

vigoare, cu 

dirijarea 

compoziţiei 

arboretelor 

înspre tipul 

natural 

fundamental de 

pădure 

unde este cazul – către un tip fundamental de pădure - art. 26 din 

Codul Silvic – Legea 46/2008. În acest caz, speciile de arbori 

fundamentali sunt Carpinus betulus, Quercus petraea şi Fagus 

sylvatica - speciile fiind prezente în proporţii aproximativ egale, 

uneori specia Fagus sylvatica poate fi în raport de codominanţă 

cu gorunul şi carpenul - împreună cu speciile de amestec specifice 

zonei - Tilia ssp., Acer ssp., Cerasus, alte specii de Quercus. Se 

va evita conversia spre specii din afara arealului, cum ar fi 

răşinoasele - molid, pin - sau foioase - salcâm. Măsurile 

referitoare la acest habitat vor fi transmise spre includere în 

amenajamentul silvic - activitatea 5.1.2, conform legislaţiei în 

vigoare. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta 

distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.10.2 

A. Menţinerea, 

respectiv 

refacerea 

tipurilor de 

pădure naturale 

conform 

amenajamentelor 

silvice în vigoare 

Lucrările silviculturale vor urmări păstrarea sau promovarea nu 

numai a arborilor masivi, din speciile fundamentale, dar şi pe cei 

secundari, ca de exemplu Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A. 

tataricum, Fraxinus excelsior, Tilia ssp., Prunus avium, nativi 

regiunii. În plus, se va urmări şi păstrarea unui strat arbustiv cât 

mai diversificat în ceea ce privesc speciile. Măsura este în 

conformitate cu art. 5, alineatul f. şi h. din Codul Silvic – Legea 

46/2008. Măsurile referitoare la acest habitat vor fi transmise spre 

includere in amenajamentul silvic - activitatea 5.1.2. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.10.3 

A. Efectuarea de 

lucrări de 

recoltare/exploat

are a masei 

lemnoase din 

habitatul 9170 

Ca urmare a proceselor de dezvoltare a pădurii, parcelele actuale 

în care se găseşte habitatul 9170 vor atinge vârsta de 

exploatabilitate tehnică. În studiile realizate în perioada 2013-

2014, habitatul 9170 a fost identificat pe o suprafaţă de 2595,4 ha 

din sit - ~7.44%. Studiile de inventariere se vor actualiza prin 

realizarea activităţilor din cadrul obiectivului specific 4.2.2.2 o 
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doar cu 

asigurarea 

menţinerii stării 

de conservare 

favorabilă a 

habitatului 9170 

pe o suprafaţă 

echivalentă cu 

cea constatată în 

cadrul studiilor 

de specialitate 

prin asigurarea 

regenerării 

suprafeţelor în 

maxim 2 ani. 

dată la 4 ani, putându-se lua decizia de exploatare a parcelelor din 

acest habitat, cu condiţia menţinerii habitatului 9170 pe o 

suprafaţă de minim 7% din suprafaţa sitului - 2595,4  ha din sit. 

Suprafaţa de pe care se face recoltarea/exploatarea masei 

lemnoase la un momet dat trebuie să respecte Codul Silvic Art. 

29, Legea 46/2008. Starea de conservare a habitatului 9170 la 

nivelul întregului sit trebuie să rămână favorabilă - măcar 75% 

din suprafeţe în stare favorabilă. Se va evita pe cât posibil 

fragmentarea în continuare a habitatului (raportat la suprafaţa sa 

actuală) – împărţirea sa în poligoane reduse ca dimensiuni, 

departe de corpuri mai mari din acelaşi habitat. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.10.4 

A. Promovarea 

cu precădere a 

regenerării 

naturale în 

habitatul 9170 

Plantarea de specii lemnoase poate duce la schimbarea tipului de 

habitat sau a structurii. Practicile de regenerare naturală asigură 

dezvoltarea speciilor tipice care provin din locul sau din imediata 

vecinătate exploatărilor, asigurând în timp menţinerea habitatului 

sau refacerea lui.  Promovarea regenerării naturale este în 

concordanţă cu prevederile art. 26 din cap. II al Codului Silvic. 

Regenerarea arboretelor se poate realiza şi prin semănături directe 

sau chiar plantaţii cu puieţi obţinuţi din surse locale. Este 

necesară evaluarea periodică a habitatelor - pentru habitatul 9170, 

se va elabora protocolul de monitorizare prin realizarea 

activităţilor din cadrul obiectivului specific 4.2.2.5 respectiv se 

vor actualiza inventarele prin activitatea 4.2.2.2. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.10.5 

R. Interzicerea 

reîmpăduririlor 

şi a 

Reîmpăduririle cu specii alohtone - ex: pin, salcâm, douglas şi 

molid în afara etajului altitudinal specific molidului sau al 

pădurilor de amestec cu conifere - sau utilizând o singură specie 
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completărilor 

utilizând specii 

străine - 

alohtone, 

necaracteristice 

tipului natural 

fundamental de 

pădure, precum 

şi controlul 

reîmpăduririlor 

utilizând o 

singură specie în 

habitatele de 

interes 

comunitar - 

monoculturi 

pot provoca alterarea şi chiar schimbarea tipului de habitat. 

Interzicerea acestor practici ajută la menţinerea stării de 

conservare favorabilă habitatului 9170. Măsura este în 

concordanţă cu Art. 5, litera h din Codul Silvic - legea 46/2008. 

Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei 

tipului de habitat conform Anexelor la Planul de Management 

Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.10.6 

R.Interzicerea/li

mitarea 

construcţiilor - 

drumuri, cabane, 

case particulare, 

stâne, fără 

avizul custozilor 

şi al autorităţilor 

de mediu în 

habitatul din sit. 

Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 

habitatelor din apropierea lor. Impactul este evaluat prin 

activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în 

activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele 

indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor 

la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 

1.10.7 

R. Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

habitat - 

precum: off road 

cu automobile 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

9170. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 

- 3.2.1. Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie fac vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţ iilor abilitate sau care 
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sau motociclete 

în afara 

circuitelor 

special 

amenajate. 

desfăşoară cercetări, studii sau cu scop didactic. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.10.8 

R. Interzicerea 

pãşunatului în 

habitatul din sit 

Păşunatul în pădure poate provoca alterarea structurii floristice a 

habitatului 9170. Interzicerea acestor practici în interiorul 

habitatelor de interes comunitar asigură conservarea acestora - 

menţinerea stării de conservare favorabilă. Impactul este evaluat 

prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată 

şi în activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura este în concordanţă 

cu prevederile art. 109 din Codul Silvic - legea 46/2008. Măsura 

se va aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de 

habitat conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se 

va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.10.9 

A. Controlul 

tăierilor în delict 

în habitat 

Vor fi efectuate periodic acţiuni de patrulare prin care se verifică 

legalitatea operaţiunilor silvice din suprafeţele habitatului 9170. 

Se recomandă patrularea în acest scop prin colaborare cu alte 

instituţii ale statului - ITRSV, Garda de Mediu, Poliţie. Patrularea 

în sit este reglementată unitar la activitatea 3.2.1. Diminuarea 

practicii tăierilor ilegale poate fi obţinută şi prin popularizarea 

beneficiilor legalităţii în exploatarea/recoltarea masei lemnoase şi 

a beneficiilor desfăşurării unor activităţi silvice durabile. 

Activităţile de popularizare sunt reglementate la obiectivul 4.2.4 - 

activităţile 4.1.1-4.1.7. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate 

în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul 

de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

 

4.2.1.11 OS: Asigurarea conservării habitatului 91M0, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.11.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 477 
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Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul 91M0 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.11.1 

A. Efectuarea 

lucrărilor de 

îngrijire şi 

conducere a 

arboretelor 

tinere conform 

planurilor 

prevăzute în 

amenajamentele 

silvice aprobate 

şi aflate în 

vigoare, cu 

dirijarea 

compoziţiei 

arboretelor 

înspre tipul 

natural 

fundamental de 

pădure. 

Conservarea habitatului în mod sustenabil se va realiza în timp 

ţinând cont de prevederile amenajamentului silvic. Se va urmări, 

în măsura disponibilităţilor financiare şi ale nevoilor 

comunităţilor locale ca arboretele să fie păstrate sau dirijate - 

unde este cazul - către un tip fundamental de pădure - art. 26 din 

Codul Silvic – Legea 46/2008. În acest caz, speciile de arbori 

fundamentali sunt Quercus petraea/ Q. cerris/ farnetto - dominant 

una dintre specii - împreună cu speciile de amestec specifice 

zonei - Carpinus betulus, Fagus sylvatica Tilia ssp., Acer ssp., 

Cerasus. Se va evita conversia spre specii din afara arealului, cum 

ar fi răşinoasele - molid, pin - sau foioase - salcâm. Măsurile 

referitoare la acest habitat vor fi transmise spre includere în 

amenajamentul silvic - activitatea 5.1.2, conform legislaţiei în 

vigoare. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta 

distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.11.2 

A. Menţinerea, 

respectiv 

refacerea unor 

arborete cât mai 

diversificate 

prin aplicarea 

tratamentelor 

silvotehnice - 

tăieri de 

regenerare ale 

arboretelor - 

Lucrările silviculturale vor urmări păstrarea sau promovarea nu 

numai a arborilor masivi, din speciile fundamentale, dar şi pe cei 

secundari, ca de exemplu Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A. 

tataricum Fraxinus excelsior, Prunus avium, nativi regiunii. În 

plus, se va urmări şi păstrarea unui strat arbustiv cât mai 

diversificat în ceea ce privesc speciile. Măsura este în 

conformitate cu art. 5, alineatul f. şi h. din Codul Silvic – Legea 

46/2008. Măsurile referitoare la acest habitat vor fi transmise spre 

includere in amenajamentul silvic - activitatea 5.1.2. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 
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conform 

planurilor 

prevăzute în 

amenajamentele 

silvice aprobate 

şi aflate în 

vigoare. 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.11.3 

A. Efectuarea de 

lucrări de 

recoltare/exploat

are a masei 

lemnoase din 

habitatul 91M0 

doar cu 

asigurarea 

menţinerii stării 

de conservare 

favorabilă a 

habitatului 

91M0 pe o 

suprafaţă 

echivalentă cu 

cea constatată în 

cadrul studiilor 

de specialitate 

prin asigurarea 

regenerării 

suprafeţelor în 

maxim 2 ani. 

Ca urmare a proceselor de dezvoltare a pădurii, parcelele actuale 

în care se găseşte habitatul 91M0 vor atinge vârsta de 

exploatabilitate tehnică. În studiile realizate în perioada 2013-

2014, habitatul 91M0 a fost identificat pe o suprafaţă de 

3993,11ha din sit - ~11.45%. Studiile de inventariere se vor 

actualiza prin realizarea activităţilor din cadrul obiectivului 

specific 4.2.2.2 o dată la 4 ani, putându-se lua decizia de 

exploatare a parcelelor din acest habitat, cu condiţia menţinerii 

habitatului 91M0 pe o suprafaţă de minim 11.45% din suprafaţa 

sitului - 3993,11 ha din sit. Suprafaţa de pe care se face 

recoltarea/exploatarea masei lemnoase la un momet dat trebuie să 

respecte Codul Silvic Art. 29, Legea 46/2008. Starea de 

conservare a habitatului 91M0 la nivelul întregului sit trebuie să 

rămână favorabilă - măcar 75% din suprafeţe în stare favorabilă. 

Se va evita pe cât posibil fragmentarea în continuare a habitatului 

(raportat la suprafaţa sa actuală) – împărţirea sa în poligoane 

reduse ca dimensiuni, departe de corpuri mai mari din acelaşi 

habitat. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta 

distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.11.4 

A. Promovarea 

cu precădere a 

regenerării 

naturale în 

Plantarea de specii lemnoase poate duce la schimbarea tipului de 

habitat sau a structurii. Practicile de regenerare naturală asigură 

dezvoltarea speciilor tipice care provin din locul sau din imediata 

vecinătate exploatărilor, asigurând în timp menţinerea habitatului 
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habitatul 91M0 sau refacerea lui. Promovarea regenerării naturale este în 

concordanţă cu prevederile art. 26 din cap. II al Codului Silvic. 

Regenerarea arboretelor se poate realiza şi prin semănături directe 

sau chiar plantaţii cu puieţi obţinuţi din surse locale. Este 

necesară evaluarea periodică a habitatelor - pentru habitatul 

91M0, se va elabora protocolul de monitorizare prin realizarea 

activităţilor din cadrul obiectivului specific 4.2.2.5 respectiv se 

vor actualiza inventarele prin activitatea 4.2.2.2. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.11.5 

R. Interzicerea 

reîmpăduririlor 

şi a 

completărilor 

utilizând specii 

străine – 

alohtone - 

necaracteristice 

tipului natural 

fundamental de 

pădure, precum 

şi controlul 

reîmpăduririlor 

utilizând o 

singură specie în 

habitatele de 

interes 

comunitar - 

monoculturi. 

Reîmpăduririle cu specii alohtone - ex: pin, salcâm, douglas şi 

molid în afara etajului altitudinal specific molidului sau al 

pădurilor de amestec cu conifere - sau utilizând o singură specie 

pot provoca alterarea şi chiar schimbarea tipului de habitat. 

Interzicerea acestor practici ajută la menţinerea stării de 

conservare favorabilă habitatului 91M0. Măsura este în 

concordanţă cu Art. 5, litera h din Codul Silvic - legea 46/2008. 

Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei 

tipului de habitat conform Anexelor la Planul de Management 

Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.11.6 

R. 

Interzicerea/limi

tarea 

Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 

habitatelor din apropierea lor. Impactul este evaluat prin 
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construcţiilor - 

drumuri, cabane, 

case particulare, 

stâne, fără 

avizul custozilor 

şi al autorităţilor 

de mediu în 

habitatul din sit. 

activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în 

activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele 

indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor 

la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 

1.11.7

. 

R. Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

habitat - 

precum: off road 

cu automobile 

sau motociclete 

în afara 

circuitelor 

special 

amenajate. 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

91M0. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 

- 3.2.1. Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie fac vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţ iilor abilitate sau care 

desfăşoară cercetări, studii sau cu scop didactic. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.11.8 

R. Interzicerea 

pãşunatului în 

habitatul din sit 

Păşunatul în pădure poate provoca alterarea structurii floristice a 

habitatului 91M0. Interzicerea acestor practici în interiorul 

habitatelor de interes comunitar asigură conservarea acestora - 

menţinerea stării de conservare favorabilă. Impactul este evaluat 

prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată 

şi în activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura este în concordanţă 

cu prevederile art. 109 din Codul Silvic - legea 46/2008. Măsura 

se va aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de 

habitat conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se 

va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.11.9 

A. Controlul 

tăierilor în delict 

în habitat 

Vor fi efectuate periodic acţiuni de patrulare prin care se verifică 

legalitatea operaţiunilor silvice din suprafeţele habitatului 91M0. 

Se recomandă patrularea în acest scop prin colaborare cu alte 
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instituţii ale statului - ITRSV, Garda de Mediu, Poliţie. Patrularea 

în sit este reglementată unitar la activitatea 3.2.1. Diminuarea 

practicii tăierilor ilegale poate fi obţinută şi prin popularizarea 

beneficiilor legalităţii în exploatarea/ recoltarea masei lemnoase şi 

a beneficiilor desfăşurării unor activităţi silvice durabile. 

Activităţile de popularizare sunt reglementate la obiectivul 4.2.4 - 

activităţile 4.1.1-4.1.7. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate 

în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul 

de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

 

4.2.1.12 OS: Asigurarea conservării habitatului 91Y0, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.12.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 478 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul 91Y0 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.12.1 

A. Efectuarea 

lucrărilor de 

îngrijire şi 

conducere a 

arboretelor 

tinere conform 

planurilor 

prevăzute în 

amenajamentele 

silvice aprobate 

şi aflate în 

vigoare, cu 

dirijarea 

compoziţiei 

arboretelor 

Conservarea habitatului în mod sustenabil se va realiza în timp 

ţinând cont de prevederile amenajamentului silvic. Se va urmări, 

în măsura disponibilităţilor financiare şi ale nevoilor 

comunităţilor locale ca arboretele să fie păstrate sau dirijate - 

unde este cazul - către un tip fundamental de pădure - art. 26 din 

Codul Silvic – Legea 46/2008. În acest caz, speciile de arbori 

fundamentali sunt Carpinus betulus, Quercus petraea/robur - 

speciile fiind prezente în proporţii aproximativ egale - împreună 

cu speciile de amestec specifice zonei - Tilia ssp., Acer ssp., 

Cerasus. Se va evita conversia spre specii din afara arealului, cum 

ar fi răşinoasele - molid, pin - sau foioase - salcâm. Măsurile 

referitoare la acest habitat vor fi transmise spre includere în 

amenajamentul silvic - activitatea 5.1.2 -conform legislaţiei în 

vigoare. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta 

distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 
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înspre tipul 

natural 

fundamental de 

pădure. 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.12.2 

A. Menţinerea 

unor arborete cât 

mai diversificate 

prin aplicarea 

tratamentelor 

silvotehnice - 

tăieri de 

regenerare ale 

arboretelor - 

conform 

planurilor 

prevăzute în 

amenajamentele 

silvice aprobate 

şi aflate în 

vigoare. 

Lucrările silviculturale vor urmări păstrarea sau promovarea nu 

numai a arborilor masivi, din speciile fundamentale, dar şi pe cei 

secundari, ca de exemplu Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A. 

tataricum, Fraxinus excelsior, Tilia ssp., Prunus avium, nativi 

regiunii. În plus, se va urmări şi păstrarea unui strat arbustiv cât 

mai diversificat în ceea ce privesc speciile. Măsura este în 

conformitate cu art. 5, alineatul f. şi h. din Codul Silvic – Legea 

46/2008. Măsurile referitoare la acest habitat vor fi transmise spre 

includere in amenajamentul silvic - activitatea 5.1.2. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.12.3 

A. Efectuarea de 

lucrări de 

recoltare/exploat

are a masei 

lemnoase din 

habitatul 91Y0 

doar cu 

asigurarea 

menţinerii stării 

de conservare 

favorabilă a 

habitatului 91Y0 

pe o suprafaţă 

Ca urmare a proceselor de dezvoltare a pădurii, parcelele actuale 

în care se găseşte habitatul 91Y0 vor atinge vârsta de 

exploatabilitate tehnică. În studiile realizate în perioada 2013-

2014, habitatul 91Y0 a fost identificat pe o suprafaţă de 955,6 ha 

din sit - ~2,74%. Studiile de inventariere se vor actualiza prin 

realizarea activităţilor din cadrul obiectivului specific 4.2.2.2 o 

dată la 4 ani, putându-se lua decizia de exploatare a parcelelor din 

acest habitat, cu condiţia menţinerii habitatului 91Y0 pe o 

suprafaţă de minim 2,74% din suprafaţa sitului - 955,6 ha din sit. 

Suprafaţa de pe care se face recoltarea/exploatarea masei 

lemnoase la un momet dat trebuie să respecte Codul Silvic Art. 

29, Legea 46/2008. Starea de conservare a habitatului 91Y0 la 

nivelul întregului sit trebuie să rămână favorabilă - măcar 75% 
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echivalentă cu 

cea constatată în 

cadrul studiilor 

de specialitate 

prin asigurarea 

regenerării 

suprafeţelor în 

maxim 2 ani. 

din suprafeţe în stare favorabilă. Se va evita pe cât posibil 

fragmentarea în continuare a habitatului (raportat la suprafaţa sa 

actuală) – împărţirea sa în poligoane reduse ca dimensiuni, 

departe de corpuri mai mari din acelaşi habitat. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.12.4 

A. Promovarea 

cu precădere a 

regenerării 

naturale în 

habitatul 91Y0 

Plantarea de specii lemnoase poate duce la schimbarea tipului de 

habitat sau a structurii. Practicile de regenerare naturală asigură 

dezvoltarea speciilor tipice care provin din locul sau din imediata 

vecinătate exploatărilor, asigurând în timp menţinerea habitatului 

sau refacerea lui. Promovarea regenerării naturale este în 

concordanţă cu prevederile art. 26 din cap. II al Codului Silvic. 

Regenerarea arboretelor se poate realiza şi prin semănături directe 

sau chiar plantaţii cu puieţi obţinuţi din surse locale. Este 

necesară evaluarea periodică a habitatelor - pentru habitatul 

91Y0, se va elabora protocolul de monitorizare prin realizarea 

activităţilor din cadrul obiectivului specific 4.2.2.5 respectiv se 

vor actualiza inventarele prin activitatea 4.2.2.2. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.12.5 

R. Interzicerea 

reîmpăduririlor 

şi a 

completărilor 

utilizând specii 

străine - 

alohtone - 

necaracteristice 

tipului natural 

fundamental de 

Reîmpăduririle cu specii alohtone - ex: pin, salcâm, douglas şi 

molid în afara etajului altitudinal specific molidului sau al 

pădurilor de amestec cu conifere - sau utilizând o singură specie 

pot provoca alterarea şi chiar schimbarea tipului de habitat. 

Interzicerea acestor practici ajută la menţinerea stării de 

conservare favorabilă habitatului 91Y0. Măsura este în 

concordanţă cu Art. 5, litera h din Codul Silvic - legea 46/2008. 

Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei 

tipului de habitat conform Anexelor la Planul de Management 

Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 
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pădure, precum 

şi controlul 

reîmpăduririlor 

utilizând o 

singură specie în 

habitatele de 

interes 

comunitar - 

monoculturi 

activităţii. 

1.12.6 

R.Interzicerea/li

mitarea 

construcţiilor - 

drumuri, cabane, 

case particulare, 

stâne - fără 

avizul custozilor 

şi al autorităţilor 

de mediu în 

habitatul din sit. 

Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 

habitatelor din apropierea lor. Impactul este evaluat prin 

activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în 

activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele 

indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor 

la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 

1.12.7

. 

R. Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

habitat - 

precum: off road 

cu automobile 

sau motociclete 

- în afara 

circuitelor 

special 

amenajate. 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

91Y0. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 

- 3.2.1. Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie fac vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţ iilor abilitate sau care 

desfăşoară cercetări, studii sau cu scop didactic Măsura se va aplica 

pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.12.8 
R. Interzicerea 

pãşunatului în 

Păşunatul în pădure poate provoca alterarea structurii floristice a 

habitatului 91Y0. Interzicerea acestor practici în interiorul 
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habitatul din sit habitatelor de interes comunitar asigură conservarea acestora - 

menţinerea stării de conservare favorabilă. Impactul este evaluat 

prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată 

şi în activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura este în concordanţă 

cu prevederile art. 109 din Codul Silvic - legea 46/2008. Măsura 

se va aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de 

habitat conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se 

va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.12.9 

A. Controlul 

tăierilor în delict 

în habitat 

Vor fi efectuate periodic acţiuni de patrulare prin care se verifică 

legalitatea operaţiunilor silvice din suprafeţele habitatului 91Y0. 

Se recomandă patrularea în acest scop prin colaborare cu alte 

instituţii ale statului - ITRSV, Garda de Mediu, Poliţie. Patrularea 

în sit este reglementată unitar la activitatea 3.2.1. Diminuarea 

practicii tăierilor ilegale poate fi obţinută şi prin popularizarea 

beneficiilor legalităţii în exploatarea/ recoltarea masei lemnoase şi 

a beneficiilor desfăşurării unor activităţi silvice durabile. 

Activităţile de popularizare sunt reglementate la obiectivul 4.2.4 - 

activităţile 4.1.1-4.1.7. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate 

în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul 

de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

 

4.2.1.13 OS: Asigurarea conservării habitatului 3260, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.13.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 479 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul 3260 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.13.1 

A. Păstrarea 

suprafeţelor 

actuale ale 

habitatului 3260 

Este foarte importantă păstrarea suprafeţelor actuale - ce 

totalizează 0.12 ha. Este de dorit sa nu se reducă suprafaţa 

ocupată de  habitat cu mai mult de 1%. Măsura se va aplica pe 

suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform 
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Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual 

un Raport privind implementarea activităţii. 

1.13.2 

R.Monitorizare

a/limitarea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ - 

precum: 

canalizări, 

îndiguiri - 

asupra stării de 

conservare a 

habitatului 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatelor 

de interes comunitar. Monitorizarea şi limitarea acestora dacă este 

cazul va ajuta la asigurarea unei stări de conservare favorabile a 

habitatelor.  Astfel de activităţi în acest tip de habitat se pot 

efectua doar  cu acordul custodelui ariei. Măsura se va aplica pe 

suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform 

Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual 

un Raport privind implementarea activităţii. 

1.13.3 

R. 

Interzicerea/lim

itarea 

schimbării 

destinaţiei 

terenurilor în 

imediata 

apropiere/vecin

ătate a limitelor 

de distribuţie a 

habitatului -  

rază de 200 m 

Măsura urmăreşte păstrarea suprafeţelor ocupate de acest habitat 

şi evitarea înlocuirii lor cu habitate improprii. Schimbarea 

modului de utilizare actual al terenurilor pe o rază de 200 m de 

limita acestui tip de habitat se face doar după consultarea 

custodelui ariei. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.13.4 

R. 

Interzicerea/Li

mitarea 

schimbării 

modului de 

utilizare a 

terenului 

Măsura urmăreşte păstrarea modului actual - 2013-2014 - de 

utilizare a terenului, mod care a permis instalarea şi menţinerea 

tipului de habitat. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.13.5 R. Interzicerea Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 
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construcţiilor - 

drumuri, 

cabane, case 

particulare, 

stâne - fără 

avizul 

custozilor şi al 

autorităţilor de 

mediu în 

habitatul din sit. 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 

habitatelor din apropierea lor. Construcţiile aduc cu sine procese 

de eutrofizare şi alterare a compoziţiei în specii, a structurii şi 

funcţiilor specifice acestui tip de habitat. Prin urmare, interzicerea 

acestora ajută la menţinerea stării de conservare favorabilă a 

acestui tip de habitat. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 

6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de 

patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.13.6. 

R. Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

habitat - 

precum: off 

road cu 

automobile sau 

motociclete - în 

afara circuitelor 

special 

amenajate. 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

3260. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 

- 3.2.1. Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie fac vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţ iilor abilitate sau care 

desfăşoară cercetări, studii sau cu scop didactic. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

 

4.2.1.14 OS: Asigurarea conservării habitatului 3270, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.14.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 480 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul 3270 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.14.1 
A. Păstrarea 

suprafeţelor 

Este foarte importantă păstrarea suprafeţelor actuale - ce 

totalizează 3,72 ha. Este de dorit sa nu se reducă suprafaţa 
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actuale ale 

habitatului 3270 

ocupată de  habitat cu mai mult de 1%. Măsura se va aplica pe 

suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform 

Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual 

un Raport privind implementarea activităţii. 

1.14.2 

R.Monitorizare

a/limitarea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ - 

precum: 

canalizări, 

îndiguiri - 

asupra stării de 

conservare a 

habitatului 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatelor 

de interes comunitar. Monitorizarea şi limitarea acestora dacă este 

cazul va ajuta la asigurarea unei stări de conservare favorabile a 

habitatelor. Astfel de activităţi în acest tip de habitat se pot 

efectua doar  cu acordul custodelui ariei. Măsura se va aplica pe 

suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform 

Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual 

un Raport privind implementarea activităţii. 

1.14.3 

R. 

Interzicerea/lim

itarea 

schimbării 

destinaţiei 

terenurilor în 

imediata 

apropiere/vecin

ătate a limitelor 

de distribuţie a 

habitatului - 

rază de 200 m  

Măsura urmăreşte păstrarea suprafeţelor ocupate de acest habitat 

şi evitarea înlocuirii lor cu habitate improprii. Schimbarea 

modului de utilizare actual al terenurilor pe o rază de 200 m de 

limita acestui tip de habitat se face doar după consultarea 

custodelui ariei. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.14.4 

R. 

Interzicerea/Li

mitarea 

schimbării 

modului de 

utilizare a 

Măsura urmăreşte păstrarea modului actual - 2013-2014 - de 

utilizare a terenului, mod care a permis instalarea şi menţinerea 

tipului de habitat. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 
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terenului 

1.14.5 

R. Interzicerea 

construcţiilor - 

drumuri, 

cabane, case 

particulare, 

stâne - fără 

avizul 

custozilor şi al 

autorităţilor de 

mediu în 

habitatul din sit. 

Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 

habitatelor din apropierea lor. Construcţiile aduc cu sine procese 

de eutrofizare şi alterare a compoziţiei în specii, a structurii şi 

funcţiilor specifice acestui tip de habitat. Prin urmare, interzicerea 

acestora ajută la menţinerea stării de conservare favorabilă a 

acestui tip de habitat. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 

6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de 

patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.14.6. 

R. Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

habitat - 

precum: off 

road cu 

automobile sau 

motociclete - în 

afara circuitelor 

special 

amenajate. 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

3270. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 

- 3.2.1.  Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie fac vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţ iilor abilitate sau care 

desfăşoară cercetări, studii sau cu scop didactic. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

 

4.2.1.15 OS: Asigurarea conservării habitatului 40A0*, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.15.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 481 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul 40A0* 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 
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1.15.1 

A. 

Monitorizarea 

instalării  unor  

specii  

indicatori  ai  

degradării  

habitatului 

40A0* 

Este foarte importantă păstrarea suprafeţelor actuale - ce 

totalizează 40,43 ha - în care echilibrul ecologic al parametrilor 

abiotici şi biotici este relativ fragil. Reducerea suprafeţei ocupată 

de habitat trebuie să se menţină sub 5%. Astfel, trebuie 

monitorizată instalarea unor specii ierboase precum: Pteridium 

aquilinum în procent de acoperire mai mare de 15 %, Cardaria 

draba, Ambrosia artemisiifolia, Erigeron annuus, Conyza 

canadensis, Xanthium strumarium, Cirsium vulgare sau specii 

lemnoase precum: Sambucus ebulus, Robinia pseudacacia, 

Ailanthus altissima; aceste specii  trebuie să  fie foarte rare cu o 

acoperire de sub 5 % pe suprafaţa habitatului. În cazul instalării 

acestor specii se impune îndepărtarea lor prin colectare şi arderea 

lor în locuri special amenajate. Este interzisă combaterea lor prin 

mijloace chimice sau biologice fără existenţa unui studiu ştiinţific 

şi a evaluării impactului asupra sitului. Habitatul va avea un statut 

de conservare favorabil dacă proporţia speciilor alohtone - 

enumerate mai sus sau alte specii cu caracter invaziv - este foarte 

scăzută. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta 

distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.15.2 

R. 

Interzicerea/lim

itarea 

construcţiilor - 

drumuri, 

cabane, case 

particulare, 

stâne - fără 

avizul 

custozilor şi al 

autorităţilor de 

mediu în 

Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 

habitatelor din apropierea lor. Impactul este evaluat prin 

activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în 

activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele 

indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor 

la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 
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habitatul din sit. 

1.15.3. 

R. Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

habitat - 

precum: off 

road cu 

automobile sau 

motociclete - în 

afara circuitelor 

special 

amenajate. 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

40A0*. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 

- 3.2.1. Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie fac vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţ iilor abilitate sau care 

desfăşoară cercetări, studii sau cu scop didactic. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

 

4.2.1.16 OS: Asigurarea conservării habitatului 6240*, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.16.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 482 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul 6240* 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.16.1 

A. Păstrarea 

suprafeţelor 

actuale ocupate 

de habitatul 

6240* 

Este foarte importantă păstrarea suprafeţelor actuale - ce 

totalizează 314,28 ha. Reducerea suprafeţei ocupată de habitat 

trebuie să se menţină sub 1%. Activitatea se aplică în 

ROSCI0322, Habitatul 6240* pentru menţinerea stării de 

conservare favorabilă se impune curăţarea pajiştilor de vegetaţie 

arbustivă. Se acceptă o acoperire cu vegetaţie arbustivă de maxim 

10%. Este interzisă curăţarea pajiştilor prin incendiere sau 

aplicarea de tratamente chimice. Măsura se va aplica pe 

suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform 

Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual 

un Raport privind implementarea activităţii. 

1.16.2 A. Trebuie monitorizată instalarea unor specii precum: Pteridium 
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Monitorizarea 

instalării  unor  

specii  

indicatori  ai  

degradării  

structurii 

specifice a 

habitatului  

aquilinum, Cardaria draba, Ambrosia artemisiifolia, Erigeron 

annuus, Conyza canadensis, Xanthium strumarium, Cirsium 

vulgare, Sambucus ebulus,  Phragmites australis; aceste specii  

trebuie să  fie foarte rare cu o acoperire de sub 5 % pe suprafaţa 

habitatului. În cazul instalării acestor specii se impune 

îndepărtarea lor prin colectare şi arderea lor în locuri special 

amenajate. Este interzisă combaterea lor prin mijloace chimice 

sau biologice fără existenţa unui studiu ştiinţific şi a evaluării 

impactului asupra sitului. Habitatul va avea un statut de 

conservare favorabil dacă proporţia speciilor alohtone - 

enumerate mai sus sau alte specii cu caracter invaziv - este foarte 

scăzută. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta 

distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.16.3 

R. 

Interzicerea/lim

itarea 

construcţiilor - 

drumuri, 

cabane, case 

particulare, 

stâne - fără 

avizul 

custozilor şi al 

autorităţilor de 

mediu în 

habitatul din sit. 

Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 

habitatelor din apropierea lor. Impactul este evaluat prin 

activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în 

activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele 

indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor 

la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 

1.16.4. 

R.Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

habitat - 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

6240*. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 

- 3.2.1. Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 
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precum: off 

road cu 

automobile sau 

motociclete - în 

afara circuitelor 

special 

amenajate. 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie fac vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţ iilor abilitate sau care 

desfăşoară cercetări, studii sau cu scop didactic Măsura se va aplica 

pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

 

4.2.1.17 OS: Asigurarea conservării habitatului 6430, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.17.x Măsuri specifice/măsuri de management 6430 

Tabelul nr. 483 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.17.1 

A. 

Monitorizarea 

instalării unor 

specii indicatori 

ai degradării 

structurii 

specifice a 

habitatului  

Trebuie monitorizată instalarea unor specii precum: Pteridium 

aquilinum, Cardaria draba, Ambrosia artemisiifolia, Erigeron 

annuus, Conyza canadensis, Xanthium strumarium, Cirsium 

vulgare, Sambucus ebulus,  Phragmites australis; aceste specii  

trebuie să  fie foarte rare cu o acoperire de sub 5 % pe suprafaţa 

habitatului. În cazul instalării acestor specii se impune 

îndepărtarea lor prin colectare şi arderea lor în locuri special 

amenajate. Este interzisă combaterea lor prin mijloace chimice 

sau biologice fără existenţa unui studiu ştiinţific şi a evaluării 

impactului asupra sitului. Habitatul va avea un statut de 

conservare favorabil dacă proporţia speciilor alohtone - 

enumerate mai sus sau alte specii cu caracter invaziv - este foarte 

scăzută. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta 

distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.17.2 
R. 

Interzicerea/lim

Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 
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itarea 

construcţiilor - 

drumuri, 

cabane, case 

particulare, 

stâne - fără 

avizul 

custozilor şi al 

autorităţilor de 

mediu în 

habitatul din sit. 

habitatelor din apropierea lor. Impactul este evaluat prin 

activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în 

activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele 

indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor 

la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 

1.17.3. 

R.Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

habitat - 

precum: off 

road cu 

automobile sau 

motociclete - în 

afara circuitelor 

special 

amenajate. 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

6430. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 

- 3.2.1. Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie fac vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţ iilor abilitate sau care 

desfăşoară cercetări, studii sau cu scop didactic. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.17.4 

R. 

Interzicerea/lim

itarea 

schimbării 

destinaţiei 

terenurilor în 

imediata 

apropiere/vecin

ătate a limitelor 

de distribuţie a 

Măsura urmăreşte păstrarea suprafeţelor ocupate de acest habitat 

şi evitarea înlocuirii lor cu habitate improprii. Schimbarea 

modului de utilizare actual al terenurilor pe o rază de 200 m de 

limita acestui tip de habitat se face doar după consultarea 

custodelui ariei. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 
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habitatului -  

rază de 200 m  

1.17.5 

R. 

Interzicerea/Li

mitarea 

schimbării 

modului de 

utilizare a 

terenului 

Măsura urmăreşte păstrarea modului actual - 2013-2014 - de 

utilizare a terenului, mod care a permis instalarea şi menţinerea 

tipului de habitat. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

 

4.2.1.18 OS: Asigurarea conservării habitatului 6510, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.18.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 484 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul 6510 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.18.1 

A. 

Monitorizarea 

instalării unor 

specii indicatori 

ai degradării 

structurii 

specifice a 

habitatului   

Trebuie monitorizată instalarea unor specii precum: Pteridium 

aquilinum, Cardaria draba, Ambrosia artemisiifolia, Erigeron 

annuus, Conyza canadensis, Xanthium strumarium, Cirsium 

vulgare, Sambucus ebulus,  Phragmites australis; aceste specii 

trebuie să fie foarte rare cu o acoperire de sub 5 % pe suprafaţa 

habitatului. În cazul instalării acestor specii se impune 

îndepărtarea lor prin colectare şi arderea lor în locuri special 

amenajate. Este interzisă combaterea lor prin mijloace chimice 

sau biologice fără existenţa unui studiu ştiinţific şi a evaluării 

impactului asupra sitului. Habitatul va avea un statut de 

conservare favorabil dacă proporţia speciilor alohtone - 

enumerate mai sus sau alte specii cu caracter invaziv - este foarte 

scăzută. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta 

distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 
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1.18.2 

R. 

Interzicerea/lim

itarea 

construcţiilor - 

drumuri, 

cabane, case 

particulare, 

stâne - fără 

avizul 

custozilor şi al 

autorităţilor de 

mediu în 

habitatul din sit. 

Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 

habitatelor din apropierea lor. Impactul este evaluat prin 

activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în 

activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele 

indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor 

la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 

1.18.3. 

R.Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

habitat - 

precum: off 

road cu 

automobile sau 

motociclete - în 

afara circuitelor 

special 

amenajate. 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

6510. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 

- 3.2.1. Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţ iilor abilitate sau care 

desfăşoară cercetări, studii sau cu scop didactic. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.18.4 

R. 

Interzicerea/lim

itarea 

schimbării 

destinaţiei 

terenurilor în 

imediata 

apropiere/vecin

Măsura urmăreşte păstrarea suprafeţelor ocupate de acest habitat 

şi evitarea înlocuirii lor cu habitate improprii. Schimbarea 

modului de utilizare actual al terenurilor pe o rază de 100 m de 

limita acestui tip de habitat se face doar după consultarea 

custodelui ariei. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 
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ătate a limitelor 

de distribuţie a 

habitatului - 

rază de 100 m 

1.18.5 

R. Interzicerea/ 

Limitarea 

schimbării 

modului de 

utilizare a 

terenului 

Măsura urmăreşte păstrarea modului actual - 2013-2014 - de 

utilizare a terenului, mod care a permis instalarea şi menţinerea 

tipului de habitat. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

 

4.2.1.19 OS: Asigurarea conservării habitatului 7140, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.19.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 485 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul 7140 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.19.1 

A. Păstrarea 

suprafeţelor 

actuale ale 

habitatului 7140 

Este foarte importantă păstrarea suprafeţelor actuale - ce 

totalizează 0.09 ha. Reducerea suprafeţei ocupată de habitat 

trebuie să se menţină sub 1%. Va fi înlăturată vegetaţia arbustivă 

prezentă în habitatul 7140 – Mlaştini turboase de tranziţie şi 

turbării mişcătoare, în vederea îmbunătăţirii stării de conservare, 

de la mediu la favorabil. Arbuştii vizaţi vor fi marcaţi în prealabil 

de către OS Măgura. Se va respecta Codul Silvic al României, 

Legea nr. 46/2008. Se va respecta de asemenea şi Ordinul nr. 264 

din 26 martie 1999. Se va acorda prioritate măsurii de  

management a de a înlătura arbuştii de arin din perimetrul 

habitatului de turbărie 7140, prin limitarea extinderii habitatului 

prioritar 91E0*, în habitatul de turbărie 7140 - doar în Rezervaţia 

Mlaştina de la Iaz. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat - Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz. Se 
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va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.19.2 

R.Monitorizare

a/limitarea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ - 

precum: 

canalizări, 

îndiguiri - 

asupra stării de 

conservare a 

habitatului 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatelor 

de interes comunitar. Monitorizarea şi limitarea acestora dacă este 

cazul va ajuta la asigurarea unei stări de conservare favorabile a 

habitatelor. Astfel de activităţi în acest tip de habitat se pot 

efectua doar  cu acordul custodelui ariei. Măsura se va aplica pe 

suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform 

Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual 

un Raport privind implementarea activităţii. 

1.19.3 

R. 

Interzicerea/lim

itarea 

schimbării 

destinaţiei 

terenurilor în 

imediata 

apropiere/vecin

ătate a limitelor 

de distribuţie a 

habitatului - 

rază de 200 m  

Măsura urmăreşte păstrarea suprafeţelor ocupate de acest habitat 

şi evitarea înlocuirii lor cu habitate improprii. Schimbarea 

modului de utilizare actual al terenurilor pe o rază de 200 m de 

limita acestui tip de habitat se face doar după consultarea 

custodelui ariei. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.19.4 

R. 

Interzicerea/Li

mitarea 

schimbării 

modului de 

utilizare a 

terenului 

Măsura urmăreşte păstrarea modului actual - 2013-2014 - de 

utilizare a terenului, mod care a permis instalarea şi menţinerea 

tipului de habitat. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.19.5 
R. Interzicerea 

construcţiilor - 

Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 
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drumuri, 

cabane, case 

particulare, 

stâne - fără 

avizul 

custozilor şi al 

autorităţilor de 

mediu în 

habitatul din sit. 

habitatelor din apropierea lor. Construcţiile aduc cu sine procese 

de eutrofizare şi alterare a compoziţiei în specii, a structurii şi 

funcţiilor specifice acestui tip de habitat. Prin urmare, interzicerea 

acestora ajută la menţinerea stării de conservare favorabilă a 

acestui tip de habitat. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 

6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de 

patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.19.6. 

R. Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

habitat - 

precum: off 

road cu 

automobile sau 

motociclete - în 

afara circuitelor 

special 

amenajate. 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

7140. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 

- 3.2.1. Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie fac vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţ iilor abilitate sau care 

desfăşoară cercetări, studii sau cu scop didactic. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.19.7 

R. Interzicerea 

pãşunatului în 

habitatul din sit 

Păşunatul poate provoca alterarea structurii floristice a habitatului 

7140. Interzicerea acestor practici în interiorul habitatelor de 

interes comunitar asigură conservarea acestora - menţinerea stării 

de conservare favorabilă. Impactul este evaluat prin activitatea 

3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile 

de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 
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4.2.1.20 OS: Asigurarea conservării habitatului 8220, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.20.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 486 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul 8220 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.20.1 

A. Păstrarea 

suprafeţelor 

actuale ale 

habitatului 8220 

Este foarte importantă păstrarea suprafeţelor actuale - ce 

totalizează 5,05 ha. Reducerea suprafeţei ocupată de habitat 

trebuie să se menţină sub 1%. Măsura se va aplica pe suprafeţele 

indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor 

la Planul de Management Integrat - Rezervaţia Naturală Mlaştina 

de la Iaz. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.20.2 

R.Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ - 

precum: 

extragerea 

rocilor/manipul

area - asupra 

stării de 

conservare a 

habitatului fără 

avizul 

custozilor şi al 

autorităţilor de 

mediu în 

habitatul din sit. 

Extragerea/manipularea rocilor are potenţial distructiv asupra 

habitatului de interes comunitar. Monitorizarea şi limitarea 

acestora dacă este cazul va ajuta la asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Astfel de activităţi în acest tip 

de habitat se pot efectua doar  cu acordul custodelui ariei. Măsura 

se va aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de 

habitat conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se 

va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.20.3 

R. 

Interzicerea/lim

itarea 

Măsura urmăreşte păstrarea suprafeţelor ocupate de acest habitat 

şi evitarea înlocuirii lor cu habitate improprii. Schimbarea 

modului de utilizare actual al terenurilor pe o rază de 100 m de 
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schimbării 

destinaţiei 

terenurilor în 

imediata 

apropiere/vecin

ătate a limitelor 

de distribuţie a 

habitatului - 

rază de 100 m  

limita acestui tip de habitat se face doar după consultarea 

custodelui ariei. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.20.4 

R. 

Interzicerea/Li

mitarea 

schimbării 

modului de 

utilizare a 

terenului 

Măsura urmăreşte păstrarea modului actual - 2013-2014 - de 

utilizare a terenului, mod care a permis instalarea şi menţinerea 

tipului de habitat. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.20.5 

R. Interzicerea 

construcţiilor - 

drumuri, 

cabane, case 

particulare, 

stâne - fără 

avizul 

custozilor şi al 

autorităţilor de 

mediu în 

habitatul din sit. 

Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 

habitatelor din apropierea lor. Construcţiile aduc cu sine procese 

de eutrofizare şi alterare a compoziţiei în specii, a structurii şi 

funcţiilor specifice acestui tip de habitat. Prin urmare, interzicerea 

acestora ajută la menţinerea stării de conservare favorabilă a 

acestui tip de habitat. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 

6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de 

patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.20.6. 

R. Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

habitat - 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

8220. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 

- 3.2.1. Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 
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precum: off 

road cu 

automobile sau 

motociclete - în 

afara circuitelor 

special 

amenajate. 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie fac vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţiilor abilitate. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.20.7 

R. Interzicerea 

pãşunatului în 

habitatul din sit 

Păşunatul poate provoca alterarea structurii floristice a habitatului 

8220. Interzicerea acestor practici în interiorul habitatelor de 

interes comunitar asigură conservarea acestora - menţinerea stării 

de conservare favorabilă. Impactul este evaluat prin activitatea 

3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile 

de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

 

4.2.1.21 OS: Asigurarea conservării habitatului 8210, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.21.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 487 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul 8210 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.21.1 

A. Păstrarea 

suprafeţelor 

actuale ale 

habitatului 8210 

Este foarte importantă păstrarea suprafeţelor actuale - ce 

totalizează 5,05 ha. Reducerea suprafeţei ocupată de habitat 

trebuie să se menţină sub 1%. Măsura se va aplica pe suprafeţele 

indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor 

la Planul de Management Integrat - Rezervaţia Naturală Mlaştina 

de la Iaz. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.21.2 
R.Interzicerea 

activităţilor cu 

Extragerea/manipularea rocilor are potenţial distructiv asupra 

habitatului de interes comunitar. Monitorizarea şi limitarea 
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potenţial impact 

negativ - 

precum: 

extragerea 

rocilor/manipul

area - asupra 

stării de 

conservare a 

habitatului fără 

avizul 

custozilor şi al 

autorităţilor de 

mediu în 

habitatul din sit. 

acestora dacă este cazul va ajuta la asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Astfel de activităţi în acest tip 

de habitat se pot efectua doar  cu acordul custodelui ariei. Măsura 

se va aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de 

habitat conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se 

va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.21.3 

R. 

Interzicerea/lim

itarea 

schimbării 

destinaţiei 

terenurilor în 

imediata 

apropiere/vecin

ătate a limitelor 

de distribuţie a 

habitatului - 

rază de 100 m  

Măsura urmăreşte păstrarea suprafeţelor ocupate de acest habitat 

şi evitarea înlocuirii lor cu habitate improprii. Schimbarea 

modului de utilizare actual al terenurilor pe o rază de 100 m de 

limita acestui tip de habitat se face doar după consultarea 

custodelui ariei. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.21.4 

R. 

Interzicerea/Li

mitarea 

schimbării 

modului de 

utilizare a 

terenului 

Măsura urmăreşte păstrarea modului actual - 2013-2014 - de 

utilizare a terenului, mod care a permis instalarea şi menţinerea 

tipului de habitat. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 
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1.21.5 

R. Interzicerea 

construcţiilor - 

drumuri, 

cabane, case 

particulare, 

stâne - fără 

avizul 

custozilor şi al 

autorităţilor de 

mediu în 

habitatul din sit. 

Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 

habitatelor din apropierea lor. Construcţiile aduc cu sine procese 

de eutrofizare şi alterare a compoziţiei în specii, a structurii şi 

funcţiilor specifice acestui tip de habitat. Prin urmare, interzicerea 

acestora ajută la menţinerea stării de conservare favorabilă a 

acestui tip de habitat. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 

6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de 

patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.21.6. 

R. Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

habitat - 

precum: off 

road cu 

automobile sau 

motociclete - în 

afara circuitelor 

special 

amenajate. 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

8210. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 

- 3.2.1. Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie fac vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţ iilor abilitate sau care 

desfăşoară cercetări, studii sau cu scop didactic. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.21.7 

R. Interzicerea 

păşunatului în 

habitatul din sit 

Păşunatul poate provoca alterarea structurii floristice a habitatului 

8210. Interzicerea acestor practici în interiorul habitatelor de 

interes comunitar asigură conservarea acestora - menţinerea stării 

de conservare favorabilă. Impactul este evaluat prin activitatea 

3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile 

de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 
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4.2.1.22 OS: Asigurarea conservării habitatului 9130, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.22.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 488 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul 9130 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.22.1 

A. Efectuarea 

lucrărilor de 

îngrijire şi 

conducere a 

arboretelor 

tinere conform 

planurilor 

prevăzute în 

amenajamentele 

silvice aprobate 

şi aflate în 

vigoare, cu 

dirijarea 

compoziţiei 

arboretelor 

înspre tipul 

natural 

fundamental de 

pădure. 

Conservarea habitatului în mod sustenabil se va realiza în timp 

ţinând cont de prevederile amenajamentului silvic. Se va urmări, 

în măsura disponibilităţilor financiare şi ale nevoilor 

comunităţilor locale ca arboretele să fie păstrate sau dirijate - 

unde este cazul - câtre un tip fundamental de pădure - art. 26 din 

Codul Silvic – Legea 46/2008. În acest caz, speciile de arbori 

fundamentali sunt Carpinus betulus şi Fagus sylvatica - Specia 

dominantă fiind Fagus sylvatica împreună cu speciile de amestec 

specifice zonei - Tilia ssp., Acer ssp., Cerasus. Se va evita 

conversia spre specii din afara arealului, cum ar fi răşinoasele - 

molid, pin sau foioase - salcâm. Măsurile referitoare la acest 

habitat vor fi transmise spre includere în amenajamentul silvic - 

activitatea 5.1.2, conform legislaţiei în vigoare. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.22.2 

A. Menţinerea 

arboretelor cât 

mai diversificate 

prin aplicarea 

tratamentelor 

silvotehnice - 

Lucrările silviculturale vor urmări păstrarea sau promovarea nu 

numai a arborilor masivi, din speciile fundamentale, dar şi pe cei 

secundari, ca de exemplu Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A. 

tataricum, Fraxinus excelsior, Tilia ssp., Prunus avium, nativi 

regiunii. În plus, se va urmări şi păstrarea unui strat arbustiv cât 

mai diversificat în ceea ce privesc speciile. Măsura este în 
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tăieri de 

regenerare ale 

arboretelor - 

conform 

planurilor 

prevăzute în 

amenajamentele 

silvice aprobate 

şi aflate în 

vigoare. 

conformitate cu art. 5, alineatul f. şi h. din Codul Silvic – Legea 

46/2008. Măsurile referitoare la acest habitat vor fi transmise spre 

includere in amenajamentul silvic - activitatea 5.1.2. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.22.3 

A. Efectuarea de 

lucrări de 

recoltare/exploat

are a masei 

lemnoase din 

habitatul 9130 

doar cu 

asigurarea 

menţinerii stării 

de conservare 

favorabilă a 

habitatului 9130 

pe o suprafaţă 

echivalentă cu 

cea constatată în 

cadrul studiilor 

de specialitate 

prin asigurarea 

regenerării 

suprafeţelor în 

maxim 2 ani. 

Ca urmare a proceselor de dezvoltare a pădurii, parcelele actuale 

în care se găseşte habitatul 9130 vor atinge vârsta de 

exploatabilitate tehnică. În studiile realizate în perioada 2013-

2014, habitatul 9130 a fost identificat pe o suprafaţă de 12659,4 

ha din sit - ~36,29 %. Studiile de inventariere se vor actualiza 

prin realizarea activităţilor din cadrul obiectivului specific 4.2.2.2 

o dată la 4 ani, putându-se lua decizia de exploatare a parcelelor 

din acest habitat, cu condiţia menţinerii habitatului 9130 pe o 

suprafaţă de minim 36,29% din suprafaţa sitului - 12659,4 ha din 

sit. Suprafaţa de pe care se face recoltarea/exploatarea masei 

lemnoase la un momet dat trebuie să respecte Codul Silvic Art. 

29, Legea 46/2008. Starea de conservare a habitatului 9130 la 

nivelul întregului sit trebuie să rămână favorabilă - măcar 75% 

din suprafeţe în stare favorabilă. Se va evita pe cât posibil 

fragmentarea în continuare a habitatului (raportat la suprafaţa sa 

actuală) – împărţirea sa în poligoane reduse ca dimensiuni, 

departe de corpuri mai mari din acelaşi habitat. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.22.4 
A. Promovarea 

cu precădere a 

Plantarea de specii lemnoase poate duce la schimbarea tipului de 

habitat sau a structurii. Practicile de regenerare naturală asigură 
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regenerării 

naturale în 

habitatul 9130 

dezvoltarea speciilor tipice care provin din locul sau din imediata 

vecinătate exploatărilor, asigurând în timp menţinerea habitatului 

sau refacerea lui. Promovarea regenerării naturale este în 

concordanţă cu prevederile art. 26 din cap. II al Codului Silvic. 

Regenerarea arboretelor se poate realiza şi prin semănături directe 

sau chiar plantaţii cu puieţi obţinuţi din surse locale. Este 

necesară evaluarea periodică a habitatelor - pentru habitatul 9130, 

se va elabora protocolul de monitorizare prin realizarea 

activităţilor din cadrul obiectivului specific 4.2.2.5 respectiv se 

vor actualiza inventarele prin activitatea 4.2.2.2. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.22.5 

R. Interzicerea 

reîmpăduririlor 

şi a 

completărilor 

utilizând specii 

străine - 

alohtone, 

necaracteristice 

tipului natural 

fundamental de 

pădure, precum 

şi controlul 

reîmpăduririlor 

utilizând o 

singură specie în 

habitatele de 

interes 

comunitar - 

monoculturi. 

Reîmpăduririle cu specii alohtone - ex: pin, salcâm, douglas şi 

molid în afara etajului altitudinal specific molidului sau al 

pădurilor de amestec cu conifere sau utilizând o singură specie 

pot provoca alterarea şi chiar schimbarea tipului de habitat. 

Interzicerea acestor practici ajută la menţinerea stării de 

conservare favorabilă habitatului 9130. Măsura este în 

concordanţă cu Art. 5, litera h din Codul Silvic - legea 46/2008. 

Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei 

tipului de habitat conform Anexelor la Planul de Management 

Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.22.6 R. Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 
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Interzicerea/limi

tarea 

construcţiilor - 

drumuri, cabane, 

case particulare, 

stâne - fără 

avizul custozilor 

şi al autorităţilor 

de mediu în 

habitatul din sit. 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 

habitatelor din apropierea lor. Impactul este evaluat prin 

activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în 

activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele 

indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor 

la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 

1.22.7 

R. Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

habitat - 

precum: off road 

cu automobile 

sau motociclete 

- în afara 

circuitelor 

special 

amenajate. 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

9130. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 

- 3.2.1. Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie fac vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţ iilor abilitate sau care 

desfăşoară cercetări, studii sau cu scop didactic. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.22.8 

R. Interzicerea 

pãşunatului în 

habitatul din sit 

Păşunatul în pădure poate provoca alterarea structurii floristice a 

habitatului 9130. Interzicerea acestor practici în interiorul 

habitatelor de interes comunitar asigură conservarea acestora - 

menţinerea stării de conservare favorabilă. Impactul este evaluat 

prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată 

şi în activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura este în concordanţă 

cu prevederile art. 109 din Codul Silvic - legea 46/2008. Măsura 

se va aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de 

habitat conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se 

va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.22.9 A. Controlul Vor fi efectuate periodic acţiuni de patrulare prin care se verifică 
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tăierilor în delict 

în habitat 

legalitatea operaţiunilor silvice din suprafeţele habitatului 9130. 

Se recomandă patrularea în acest scop prin colaborare cu alte 

instituţii ale statului - ITRSV, Garda de Mediu, Poliţie. Patrularea 

în sit este reglementată unitar la activitatea 3.2.1. Diminuarea 

practicii tăierilor ilegale poate fi obţinută şi prin popularizarea 

beneficiilor legalităţii în exploatarea/recoltarea masei lemnoase şi 

a beneficiilor desfăşurării unor activităţi silvice durabile. 

Activităţile de popularizare sunt reglementate la obiectivul 4.2.4 - 

activităţile 4.1.1-4.1.7. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate 

în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul 

de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

 

4.2.1.23 OS: Asigurarea conservării habitatului 9110, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.23.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 489 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul 9110 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.23.1 

A. Efectuarea 

lucrărilor de 

îngrijire şi 

conducere a 

arboretelor 

tinere conform 

planurilor 

prevăzute în 

amenajamentele 

silvice aprobate 

şi aflate în 

vigoare, cu 

dirijarea 

Conservarea habitatului în mod sustenabil se va realiza în timp 

ţinând cont de prevederile amenajamentului silvic. Se va urmări, 

în măsura disponibilităţilor financiare şi ale nevoilor 

comunităţilor locale ca arboretele să fie păstrate sau dirijate - 

unde este cazul - câtre un tip fundamental de pădure - art. 26 din 

Codul Silvic – Legea 46/2008. În acest caz, specia de arbore 

fundamental este Fagus sylvatica împreună cu speciile de 

amestec specifice zonei - Acer ssp., Cerasus. Se va evita 

conversia spre specii din afara arealului, cum ar fi răşinoasele - 

molid, pin sau foioase - salcâm. Măsurile referitoare la acest 

habitat vor fi transmise spre includere în amenajamentul silvic - 

activitatea 5.1.2, conform legislaţiei în vigoare. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 
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compoziţiei 

arboretelor 

înspre tipul 

natural 

fundamental de 

pădure. 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.23.2 

A. Menţinerea 

arboretelor cât 

mai diversificate 

prin aplicarea 

tratamentelor 

silvotehnice - 

tăieri de 

regenerare ale 

arboretelor - 

conform 

planurilor 

prevăzute în 

amenajamentele 

silvice aprobate 

şi aflate în 

vigoare. 

Lucrările silviculturale vor urmări păstrarea sau promovarea nu 

numai a arborilor masivi, din speciile fundamentale, dar şi pe cei 

secundari, ca de exemplu Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A. 

tataricum, Fraxinus excelsior, Tilia ssp., Prunus avium, nativi 

regiunii. În plus, se va urmări şi păstrarea unui strat arbustiv cât 

mai diversificat în ceea ce privesc speciile. Măsura este în 

conformitate cu art. 5, alineatul f. şi h. din Codul Silvic – Legea 

46/2008. Măsurile referitoare la acest habitat vor fi transmise spre 

includere in amenajamentul silvic - activitatea 5.1.2. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.23.3 

A. Efectuarea de 

lucrări de 

recoltare/exploat

are a masei 

lemnoase din 

habitatul 9110 

doar cu 

asigurarea 

menţinerii stării 

de conservare 

favorabilă a 

Ca urmare a proceselor de dezvoltare a pădurii, parcelele actuale 

în care se găseşte habitatul 9110 vor atinge vârsta de 

exploatabilitate tehnică. În studiile realizate în perioada 2013-

2014, habitatul 9110 a fost identificat pe o suprafaţă de 9811,88 

ha din sit - ~28,13 %. Studiile de inventariere se vor actualiza 

prin realizarea activităţilor din cadrul obiectivului specific 4.2.2.2 

o dată la 4 ani, putându-se lua decizia de exploatare a parcelelor 

din acest habitat, cu condiţia menţinerii habitatului 9110 pe o 

suprafaţă de minim 28,13% din suprafaţa sitului - 9811,88 ha din 

sit. Suprafaţa de pe care se face recoltarea/exploatarea masei 

lemnoase la un momet dat trebuie să respecte Codul Silvic Art. 
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habitatului 9110 

pe o suprafaţă 

echivalentă cu 

cea constatată în 

cadrul studiilor 

de specialitate 

prin asigurarea 

regenerării 

suprafeţelor în 

maxim 2 ani. 

29, Legea 46/2008. Starea de conservare a habitatului 9110 la 

nivelul întregului sit trebuie să rămână favorabilă - măcar 75% 

din suprafeţe în stare favorabilă. Se va evita pe cât posibil 

fragmentarea în continuare a habitatului (raportat la suprafaţa sa 

actuală) – împărţirea sa în poligoane reduse ca dimensiuni, 

departe de corpuri mai mari din acelaşi habitat. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.23.4 

A. Promovarea 

cu precădere a 

regenerării 

naturale în 

habitatul 9110 

Plantarea de specii lemnoase poate duce la schimbarea tipului de 

habitat sau a structurii. Practicile de regenerare naturală asigură 

dezvoltarea speciilor tipice care provin din locul sau din imediata 

vecinătate exploatărilor, asigurând în timp menţinerea habitatului 

sau refacerea lui. Promovarea regenerării naturale este în 

concordanţă cu prevederile art. 26 din cap. II al Codului Silvic. 

Regenerarea arboretelor se poate realiza şi prin semănături directe 

sau chiar plantaţii cu puieţi obţinuţi din surse locale. Este 

necesară evaluarea periodică a habitatelor - pentru habitatul 9110, 

se va elabora protocolul de monitorizare prin realizarea 

activităţilor din cadrul obiectivului specific 4.2.2.5 respectiv se 

vor actualiza inventarele prin activitatea 4.2.2.2. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.23.5 

R. Interzicerea 

reîmpăduririlor 

şi a 

completărilor 

utilizând specii 

străine - 

alohtone, 

necaracteristice 

Reîmpăduririle cu specii alohtone - ex: pin, salcâm, douglas şi 

molid în afara etajului altitudinal specific molidului sau al 

pădurilor de amestec cu conifere sau utilizând o singură specie 

pot provoca alterarea şi chiar schimbarea tipului de habitat. 

Interzicerea acestor practici ajută la menţinerea stării de 

conservare favorabilă habitatului 9110. Măsura este în 

concordanţă cu Art. 5, litera h din Codul Silvic - legea 46/2008. 

Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei 
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tipului natural 

fundamental de 

pădure, precum 

şi controlul 

reîmpăduririlor 

utilizând o 

singură specie în 

habitatele de 

interes 

comunitar - 

monoculturi. 

tipului de habitat conform Anexelor la Planul de Management 

Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.23.6 

R. 

Interzicerea/limi

tarea 

construcţiilor - 

drumuri, cabane, 

case particulare, 

stâne - fără 

avizul custozilor 

şi al autorităţilor 

de mediu în 

habitatul din sit. 

Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 

habitatelor din apropierea lor. Impactul este evaluat prin 

activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în 

activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele 

indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor 

la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 

1.23.7 

R. Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

habitat - 

precum: off road 

cu automobile 

sau motociclete 

- în afara 

circuitelor 

special 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

9110. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 

- 3.2.1. Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie fac vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţ iilor abilitate sau care 

desfăşoară cercetări, studii sau cu scop didactic. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 
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amenajate. 

1.23.8 

R.Interzicerea 

pãşunatului în 

habitatul din sit 

Păşunatul în pădure poate provoca alterarea structurii floristice a 

habitatului 9110. Interzicerea acestor practici în interiorul 

habitatelor de interes comunitar asigură conservarea acestora - 

menţinerea stării de conservare favorabilă. Impactul este evaluat 

prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată 

şi în activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura este în concordanţă 

cu prevederile art. 109 din Codul Silvic - legea 46/2008. Măsura 

se va aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de 

habitat conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se 

va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.23.9 

A. Controlul 

tăierilor în delict 

în habitat 

Vor fi efectuate periodic acţiuni de patrulare prin care se verifică 

legalitatea operaţiunilor silvice din suprafeţele habitatului 9110. 

Se recomandă patrularea în acest scop prin colaborare cu alte 

instituţii ale statului - ITRSV, Garda de Mediu, Poliţie. Patrularea 

în sit este reglementată unitar la activitatea 3.2.1. Diminuarea 

practicii tăierilor ilegale poate fi obţinută şi prin popularizarea 

beneficiilor legalităţii în exploatarea/ recoltarea masei lemnoase şi 

a beneficiilor desfăşurării unor activităţi silvice durabile. 

Activităţile de popularizare sunt reglementate la obiectivul 4.2.4 - 

activităţile 4.1.1-4.1.7. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate 

în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul 

de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

 

4.2.1.24 OS: Asigurarea conservării habitatului 9150, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.24.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 490 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul 9150 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.24.1 A. Efectuarea Conservarea habitatului în mod sustenabil se va realiza în timp 
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lucrărilor de 

îngrijire şi 

conducere a 

arboretelor 

tinere conform 

planurilor 

prevăzute în 

amenajamentele 

silvice aprobate 

şi aflate în 

vigoare, cu 

dirijarea 

compoziţiei 

arboretelor 

înspre tipul 

natural 

fundamental de 

pădure. 

ţinând cont de prevederile amenajamentului silvic. Se va urmări, 

în măsura disponibilităţilor financiare şi ale nevoilor 

comunităţilor locale ca arboretele să fie păstrate sau dirijate - 

unde este cazul - câtre un tip fundamental de pădure - art. 26 din 

Codul Silvic – Legea 46/2008. În acest caz, specia de arbore 

fundamental este Fagus sylvatica pe substrate calcaroase. Se va 

evita conversia spre specii din afara arealului, cum ar fi 

răşinoasele - molid, pin sau foioase - salcâm. Măsurile referitoare 

la acest habitat vor fi transmise spre includere în amenajamentul 

silvic - activitatea 5.1.2, conform legislaţiei în vigoare. Măsura se 

va aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de 

habitat conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se 

va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.24.2 

A. Menţinerea 

arboretelor cât 

mai diversificate 

prin aplicarea 

tratamentelor 

silvotehnice - 

tăieri de 

regenerare ale 

arboretelor - 

conform 

planurilor 

prevăzute în 

amenajamentele 

silvice aprobate 

şi aflate în 

Lucrările silviculturale vor urmări păstrarea sau promovarea nu 

numai a arborilor masivi, din specia fundamentală, dar şi pe cei 

secundari, ca de exemplu Carpinus betulus, Acer platanoides, A. 

pseudoplatanus, A. tataricum, Fraxinus excelsior, Tilia ssp., 

Prunus avium, nativi regiunii. În plus, se va urmări şi păstrarea 

unui strat arbustiv cât mai diversificat în ceea ce privesc speciile. 

Măsura este în conformitate cu art. 5, alineatul f. şi h. din Codul 

Silvic – Legea 46/2008. Măsurile referitoare la acest habitat vor fi 

transmise spre includere in amenajamentul silvic - activitatea 

5.1.2. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta 

distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

698 

 

vigoare. 

1.24.3 

A. Efectuarea de 

lucrări de 

recoltare/exploat

are a masei 

lemnoase din 

habitatul 9150 

doar cu 

asigurarea 

menţinerii stării 

de conservare 

favorabilă a 

habitatului 9150 

pe o suprafaţă 

echivalentă cu 

cea constatată în 

cadrul studiilor 

de specialitate 

prin asigurarea 

regenerării 

suprafeţelor în 

maxim 2 ani. 

Ca urmare a proceselor de dezvoltare a pădurii, parcelele actuale 

în care se găseşte habitatul 9150 vor atinge vârsta de 

exploatabilitate tehnică. În studiile realizate în perioada 2013-

2014, habitatul 9150 a fost identificat pe o suprafaţă de 237,86 ha 

din sit - ~0,68 %. Studiile de inventariere se vor actualiza prin 

realizarea activităţilor din cadrul obiectivului specific 4.2.2.2 o 

dată la 4 ani, putându-se lua decizia de exploatare a parcelelor din 

acest habitat, cu condiţia menţinerii habitatului 9150 pe o 

suprafaţă de minim 0,68% din suprafaţa sitului - 237,86 ha din sit. 

Suprafaţa de pe care se face recoltarea/exploatarea masei 

lemnoase la un momet dat trebuie să respecte Codul Silvic Art. 

29, Legea 46/2008. Starea de conservare a habitatului 9150 la 

nivelul întregului sit trebuie să rămână favorabilă - măcar 75% 

din suprafeţe în stare favorabilă. Se va evita pe cât posibil 

fragmentarea în continuare a habitatului (raportat la suprafaţa sa 

actuală) – împărţirea sa în poligoane reduse ca dimensiuni, 

departe de corpuri mai mari din acelaşi habitat. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.24.4 

A. Promovarea 

cu precădere a 

regenerării 

naturale în 

habitatul 9150 

Plantarea de specii lemnoase poate duce la schimbarea tipului de 

habitat sau a structurii. Practicile de regenerare naturală asigură 

dezvoltarea speciilor tipice care provin din locul sau din imediata 

vecinătate exploatărilor, asigurând în timp menţinerea habitatului 

sau refacerea lui. Promovarea regenerării naturale este în 

concordanţă cu prevederile art. 26 din cap. II al Codului Silvic. 

Regenerarea arboretelor se poate realiza şi prin semănături directe 

sau chiar plantaţii cu puieţi obţinuţi din surse locale. Este 

necesară evaluarea periodică a habitatelor - pentru habitatul 9150, 

se va elabora protocolul de monitorizare prin realizarea 

activităţilor din cadrul obiectivului specific 4.2.2.5 respectiv se 
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vor actualiza inventarele prin activitatea 4.2.2.2. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.24.5 

R. Interzicerea 

reîmpăduririlor 

şi a 

completărilor 

utilizând specii 

străine - 

alohtone, 

necaracteristice 

tipului natural 

fundamental de 

pădure, precum 

şi controlul 

reîmpăduririlor 

utilizând o 

singură specie în 

habitatele de 

interes 

comunitar - 

monoculturi. 

Reîmpăduririle cu specii alohtone - ex: pin, salcâm, douglas şi 

molid în afara etajului altitudinal specific molidului sau al 

pădurilor de amestec cu conifere sau utilizând o singură specie 

pot provoca alterarea şi chiar schimbarea tipului de habitat. 

Interzicerea acestor practici ajută la menţinerea stării de 

conservare favorabilă habitatului 9150. Măsura este în 

concordanţă cu Art. 5, litera h din Codul Silvic - legea 46/2008. 

Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei 

tipului de habitat conform Anexelor la Planul de Management 

Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.24.6 

R. 

Interzicerea/limi

tarea 

construcţiilor - 

drumuri, cabane, 

case particulare, 

stâne - fără 

avizul custozilor 

şi al autorităţilor 

de mediu în 

Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 

habitatelor din apropierea lor. Impactul este evaluat prin 

activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în 

activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele 

indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor 

la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 
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habitatul din sit. 

1.24.7 

R. Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

habitat - 

precum: off road 

cu automobile 

sau motociclete 

- în afara 

circuitelor 

special 

amenajate. 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

9150. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 

- 3.2.1. Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie fac vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţ iilor abilitate sau care 

desfăşoară cercetări, studii sau cu scop didactic. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.24.8 

R.Interzicerea 

pãşunatului în 

habitatul din sit 

Păşunatul în pădure poate provoca alterarea structurii floristice a 

habitatului 9150. Interzicerea acestor practici în interiorul 

habitatelor de interes comunitar asigură conservarea acestora - 

menţinerea stării de conservare favorabilă. Impactul este evaluat 

prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată 

şi în activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura este în concordanţă 

cu prevederile art. 109 din Codul Silvic - legea 46/2008. Măsura 

se va aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de 

habitat conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se 

va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.24.9 

A. Controlul 

tăierilor în delict 

în habitat 

Vor fi efectuate periodic acţiuni de patrulare prin care se verifică 

legalitatea operaţiunilor silvice din suprafeţele habitatului 9150. 

Se recomandă patrularea în acest scop prin colaborare cu alte 

instituţii ale statului - ITRSV, Garda de Mediu, Poliţie. Patrularea 

în sit este reglementată unitar la activitatea 3.2.1. Diminuarea 

practicii tăierilor ilegale poate fi obţinută şi prin popularizarea 

beneficiilor legalităţii în exploatarea/recoltarea masei lemnoase şi 

a beneficiilor desfăşurării unor activităţi silvice durabile. 

Activităţile de popularizare sunt reglementate la obiectivul 4.2.4 - 

activităţile 4.1.1-4.1.7. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

701 

 

în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul 

de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

 

4.2.1.25 OS: Asigurarea conservării habitatului 91E0*, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.25.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 491 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul 91E0* 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.25.1 

A. Efectuarea 

lucrărilor de 

îngrijire şi 

conducere a 

arboretelor 

tinere conform 

planurilor 

prevăzute în 

amenajamentele 

silvice aprobate 

şi aflate în 

vigoare, cu 

dirijarea 

compoziţiei 

arboretelor 

înspre tipul 

natural 

fundamental de 

pădure. 

Conservarea habitatului în mod sustenabil se va realiza în timp 

ţinând cont de prevederile amenajamentului silvic. Se va urmări, 

în măsura disponibilităţilor financiare şi ale nevoilor 

comunităţilor locale ca arboretele să fie păstrate sau dirijate - 

unde este cazul - câtre un tip fundamental de pădure - art. 26 din 

Codul Silvic – Legea 46/2008. În acest caz, speciile de arbori 

fundamentali sunt Alunus glutinosa şi Fraxinus excelsior. Se va 

evita conversia spre specii din afara arealului, cum ar fi 

răşinoasele - molid, pin - sau foioase - salcâm. Măsurile 

referitoare la acest habitat vor fi transmise spre includere în 

amenajamentul silvic - activitatea 5.1.2, conform legislaţiei în 

vigoare. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta 

distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.25.2 

A. Menţinerea 

arboretelor cât 

mai diversificate 

Lucrările silviculturale vor urmări păstrarea sau promovarea nu 

numai a arborilor masivi, din specia fundamentală, dar şi pe cei 

secundari, ca de exemplu Salix fragilis, Salix cinerea, Frangula 
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prin aplicarea 

tratamentelor 

silvotehnice - 

tăieri de 

regenerare ale 

arboretelor - 

conform 

planurilor 

prevăzute în 

amenajamentele 

silvice aprobate 

şi aflate în 

vigoare. 

alunus, nativi regiunii. În plus, se va urmări şi păstrarea unui strat 

arbustiv cât mai diversificat în ceea ce privesc speciile. Măsura 

este în conformitate cu art. 5, alineatul f. şi h. din Codul Silvic – 

Legea 46/2008. Măsurile referitoare la acest habitat vor fi 

transmise spre includere in amenajamentul silvic - activitatea 

5.1.2. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta 

distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.25.3 

A. Efectuarea de 

lucrări de 

recoltare/exploat

are a masei 

lemnoase din 

habitatul 91E0* 

doar cu 

asigurarea 

menţinerii stării 

de conservare 

favorabilă a 

habitatului 

91E0* pe o 

suprafaţă 

echivalentă cu 

cea constatată în 

cadrul studiilor 

de specialitate 

prin asigurarea 

regenerării 

Ca urmare a proceselor de dezvoltare a pădurii, parcelele actuale 

în care se găseşte habitatul 91E0* vor atinge vârsta de 

exploatabilitate tehnică. În studiile realizate în perioada 2013-

2014, habitatul 91E0* a fost identificat pe o suprafaţă de 

151,08ha din sit - ~0,43 %. Studiile de inventariere se vor 

actualiza prin realizarea activităţilor din cadrul obiectivului 

specific 4.2.2.2 o dată la 4 ani, putându-se lua decizia de 

exploatare a parcelelor din acest habitat, cu condiţia menţinerii 

habitatului 91E0* pe o suprafaţă de minim 0,43% din suprafaţa 

sitului - 151,08 ha din sit. Suprafaţa de pe care se face 

recoltarea/exploatarea masei lemnoase la un momet dat trebuie să 

respecte Codul Silvic Art. 29, Legea 46/2008. Starea de 

conservare a habitatului 91E0* la nivelul întregului sit trebuie să 

rămână favorabilă - măcar 75% din suprafeţe în stare favorabilă. 

Se va evita pe cât posibil fragmentarea în continuare a habitatului 

(raportat la suprafaţa sa actuală) – împărţirea sa în poligoane 

reduse ca dimensiuni, departe de corpuri mai mari din acelaşi 

habitat. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta 

distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 
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suprafeţelor în 

maxim 2 ani. 

implementarea activităţii. 

1.25.4 

A.Promovarea 

cu precădere a 

regenerării 

naturale în 

habitatul 91E0* 

Plantarea de specii lemnoase poate duce la schimbarea tipului de 

habitat sau a structurii. Practicile de regenerare naturală asigură 

dezvoltarea speciilor tipice care provin din locul sau din imediata 

vecinătate exploatărilor, asigurând în timp menţinerea habitatului 

sau refacerea lui. Promovarea regenerării naturale este în 

concordanţă cu prevederile art. 26 din cap. II al Codului Silvic. 

Regenerarea arboretelor se poate realiza şi prin semănături directe 

sau chiar plantaţii cu puieţi obţinuţi din surse locale. Este 

necesară evaluarea periodică a habitatelor - pentru habitatul 

91E0*, se va elabora protocolul de monitorizare prin realizarea 

activităţilor din cadrul obiectivului specific 4.2.2.5 respectiv se 

vor actualiza inventarele prin activitatea 4.2.2.2. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.25.5 

R.Interzicerea 

reîmpăduririlor 

şi a 

completărilor 

utilizând specii 

străine – 

alohtone - 

necaracteristice 

tipului natural 

fundamental de 

pădure, precum 

şi controlul 

reîmpăduririlor 

utilizând o 

singură specie în 

habitatele de 

Reîmpăduririle cu specii alohtone - ex: pin, salcâm, douglas şi 

molid în afara etajului altitudinal specific molidului sau al 

pădurilor de amestec cu conifere - sau utilizând o singură specie 

pot provoca alterarea şi chiar schimbarea tipului de habitat. 

Interzicerea acestor practici ajută la menţinerea stării de 

conservare favorabilă habitatului 91E0*. Măsura este în 

concordanţă cu Art. 5, litera h din Codul Silvic - legea 46/2008. 

Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei 

tipului de habitat conform Anexelor la Planul de Management 

Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 
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interes 

comunitar - 

monoculturi. 

1.25.6 

R. 

Interzicerea/limi

tarea 

construcţiilor - 

drumuri, cabane, 

case particulare, 

stâne - fără 

avizul custozilor 

şi al autorităţilor 

de mediu în 

habitatul din sit. 

Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 

habitatelor din apropierea lor. Impactul este evaluat prin 

activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în 

activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele 

indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor 

la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 

1.25.7 

R.Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

habitat - 

precum: off road 

cu automobile 

sau motociclete 

- în afara 

circuitelor 

special 

amenajate. 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

91E0*. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 

- 3.2.1. Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie fac vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţiilor abilitate. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va 

întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.25.8 

R.Interzicerea 

pãşunatului în 

habitat 

Păşunatul în pădure poate provoca alterarea structurii floristice a 

habitatului 91E0*. Interzicerea acestor practici în interiorul 

habitatelor de interes comunitar asigură conservarea acestora - 

menţinerea stării de conservare favorabilă. Impactul este evaluat 

prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată 

şi în activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura este în concordanţă 

cu prevederile art. 109 din Codul Silvic - legea 46/2008. Măsura 
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se va aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de 

habitat conform Anexelor la Planul de Management Integrat. Se 

va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.25.9 

A.Controlul 

tăierilor în delict 

în habitat 

Vor fi efectuate periodic acţiuni de patrulare prin care se verifică 

legalitatea operaţiunilor silvice din suprafeţele habitatului 91E0*. 

Se recomandă patrularea în acest scop prin colaborare cu alte 

instituţii ale statului - ITRSV, Garda de Mediu, Poliţie. Patrularea 

în sit este reglementată unitar la activitatea 3.2.1. Diminuarea 

practicii tăierilor ilegale poate fi obţinută şi prin popularizarea 

beneficiilor legalităţii în exploatarea/recoltarea masei lemnoase şi 

a beneficiilor desfăşurării unor activităţi silvice durabile. 

Activităţile de popularizare sunt reglementate la obiectivul 4.2.4 - 

activităţile 4.1.1-4.1.7. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate 

în harta distribuţiei tipului de habitat conform Anexelor la Planul 

de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.25.1

0 

R.Monitorizarea

/limitarea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ - 

precum: 

canalizări, 

îndiguiri - 

asupra stării de 

conservare a 

habitatului 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatelor 

de interes comunitar. Monitorizarea şi limitarea acestora dacă este 

cazul va ajuta la asigurarea unei stări de conservare favorabile a 

habitatelor. Astfel de activităţi în acest tip de habitat se pot 

efectua doar cu acordul custodelui ariei. Măsura se va aplica pe 

suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat conform 

Anexelor la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual 

un Raport privind implementarea activităţii. 

 

4.2.1.26 OS: Asigurarea conservării habitatului 6410, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.26.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 492 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul 6410 
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Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.26.1 

A. 

Monitorizarea 

instalării unor 

specii indicatori 

ai degradării 

structurii 

specifice a 

habitatului   

Trebuie monitorizată instalarea unor specii precum: Pteridium 

aquilinum, Cardaria draba, Ambrosia artemisiifolia, Erigeron 

annuus, Conyza canadensis, Xanthium strumarium, Cirsium 

vulgare, Sambucus ebulus, Phragmites australis; aceste specii 

trebuie să fie foarte rare cu o acoperire de sub 5 % pe suprafaţa 

habitatului. În cazul instalării acestor specii se impune 

îndepărtarea lor prin colectare şi arderea lor în locuri special 

amenajate. Este interzisă combaterea lor prin mijloace chimice 

sau biologice fără existenţa unui studiu ştiinţific şi a evaluării 

impactului asupra sitului. Habitatul va avea un statut de 

conservare favorabil dacă proporţia speciilor alohtone - 

enumerate mai sus sau alte specii cu caracter invaziv - este foarte 

scăzută. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta 

distribuţiei tipului de habitat doar în Rezervaţia Naturală Mlaştina 

de la Iaz, conform Anexelor la Planul de Management Integrat. 

Se va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.26.2 

R. 

Interzicerea/limi

tarea 

construcţiilor - 

drumuri, cabane, 

case particulare, 

stâne - fără 

avizul custozilor 

şi al autorităţilor 

de mediu în 

habitatul din sit. 

Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 

habitatelor din apropierea lor. Impactul este evaluat prin 

activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în 

activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele 

indicate în harta distribuţiei tipului de habitat doar în Rezervaţia 

Naturală Mlaştina de la Iaz, conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.26.3

. 

R.Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

6410. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 
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habitat - 

precum: off road 

cu automobile 

sau motociclete 

- în afara 

circuitelor 

special 

amenajate. 

- 3.2.1. Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie fac vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţ iilor abilitate sau care 

desfăşoară cercetări, studii sau cu scop didactic. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

doar în Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz, conform Anexelor 

la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 

1.26.4 

R. 

Interzicerea/limi

tarea schimbării 

destinaţiei 

terenurilor în 

imediata 

apropiere/vecină

tate a limitelor 

de distribuţie a 

habitatului - rază 

de 100 m 

Măsura urmăreşte păstrarea suprafeţelor ocupate de acest habitat 

şi evitarea înlocuirii lor cu habitate improprii. Schimbarea 

modului de utilizare actual al terenurilor pe o rază de 100 m de 

limita acestui tip de habitat se face doar după consultarea 

custodelui ariei. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat doar în Rezervaţia Naturală 

Mlaştina de la Iaz, conform Anexelor la Planul de Management 

Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.26.5 

R. 

Interzicerea/Lim

itarea schimbării 

modului de 

utilizare a 

terenului 

Măsura urmăreşte păstrarea modului actual - 2013-2014 - de 

utilizare a terenului, mod care a permis instalarea şi menţinerea 

tipului de habitat. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat doar în Rezervaţia Naturală 

Mlaştina de la Iaz, conform Anexelor la Planul de Management 

Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.26.6 

R.Interzicerea 

pãşunatului în 

habitat 

Păşunatul poate provoca alterarea structurii floristice a habitatului 

6410. Interzicerea acestor practici în interiorul habitatelor de 

interes comunitar asigură conservarea acestora - menţinerea stării 

de conservare favorabilă. Impactul este evaluat prin activitatea 

3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile 

de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat doar în Rezervaţia Naturală 
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Mlaştina de la Iaz, conform Anexelor la Planul de Management 

Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.26.7 

R.Monitorizarea

/limitarea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ - 

precum: 

canalizări, 

îndiguiri- asupra 

stării de 

conservare a 

habitatului 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatelor 

de interes comunitar. Monitorizarea şi limitarea acestora dacă este 

cazul va ajuta la asigurarea unei stări de conservare favorabile a 

habitatelor. Astfel de activităţi în acest tip de habitat se pot 

efectua doar cu acordul custodelui ariei. Măsura se va aplica pe 

suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat doar în 

Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz, conform Anexelor la 

Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 

 

4.2.1.27 OS: Asigurarea conservării habitatului 6520, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.27.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 493 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul 6520 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.27.1 

A. 

Monitorizarea 

instalării unor 

specii indicatori 

ai degradării 

structurii 

specifice a 

habitatului   

Trebuie monitorizată instalarea unor specii precum: Pteridium 

aquilinum, Cardaria draba, Ambrosia artemisiifolia, Erigeron 

annuus, Conyza canadensis, Xanthium strumarium, Cirsium 

vulgare, Sambucus ebulus,  Phragmites australis; aceste specii  

trebuie să fie foarte rare cu o acoperire de sub 5 % pe suprafaţa 

habitatului. În cazul instalării acestor specii se impune 

îndepărtarea lor prin colectare şi arderea lor în locuri special 

amenajate. Este interzisă combaterea lor prin mijloace chimice 

sau biologice fără existenţa unui studiu ştiinţific şi a evaluării 

impactului asupra sitului. Habitatul va avea un statut de 

conservare favorabil dacă proporţia speciilor alohtone - 
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enumerate mai sus sau alte specii cu caracter invaziv - este foarte 

scăzută. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta 

distribuţiei tipului de habitat doar în Rezervaţia Naturală Mlaştina 

de la Iaz, conform Anexelor la Planul de Management Integrat. 

Se va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.27.2 

R. 

Interzicerea/limi

tarea 

construcţiilor - 

drumuri, cabane, 

case particulare, 

stâne - fără 

avizul custozilor 

şi al autorităţilor 

de mediu în 

habitatul din sit. 

Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 

habitatelor din apropierea lor. Impactul este evaluat prin 

activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în 

activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele 

indicate în harta distribuţiei tipului de habitat doar în Rezervaţia 

Naturală Mlaştina de la Iaz, conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.27.3

. 

R.Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

habitat - 

precum: off road 

cu automobile 

sau motociclete 

- în afara 

circuitelor 

special 

amenajate. 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

6520. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 

- 3.2.1. Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie fac vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţ iilor abilitate sau care 

desfăşoară cercetări, studii sau cu scop didactic. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

doar în Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz, conform Anexelor 

la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 

1.27.4 

R. 

Interzicerea/limi

tarea schimbării 

destinaţiei 

terenurilor în 

Măsura urmăreşte păstrarea suprafeţelor ocupate de acest habitat 

şi evitarea înlocuirii lor cu habitate improprii. Schimbarea 

modului de utilizare actual al terenurilor pe o rază de 100 m de 

limita acestui tip de habitat se face doar după consultarea 

custodelui ariei. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 
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imediata 

apropiere/vecină

tate a limitelor 

de distribuţie a 

habitatului - rază 

de 100 m  

harta distribuţiei tipului de habitat doar în Rezervaţia Naturală 

Mlaştina de la Iaz, conform Anexelor la Planul de Management 

Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.27.5 

R. 

Interzicerea/Lim

itarea schimbării 

modului de 

utilizare a 

terenului 

Măsura urmăreşte păstrarea modului actual - 2013-2014 - de 

utilizare a terenului, mod care a permis instalarea şi menţinerea 

tipului de habitat. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat doar în Rezervaţia Naturală 

Mlaştina de la Iaz, conform Anexelor la Planul de Management 

Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

 

4.2.1.28 OS: Asigurarea conservării habitatului R5305, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia. 

4.2.1.28.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 494 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitatul R5305 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

1.28.1 

A. 

Monitorizarea 

instalării unor 

specii indicatori 

ai degradării 

structurii 

specifice a 

habitatului  

Trebuie monitorizată instalarea unor specii precum: Pteridium 

aquilinum, Cardaria draba, Ambrosia artemisiifolia, Erigeron 

annuus, Conyza canadensis, Xanthium strumarium, Cirsium 

vulgare, Sambucus ebulus, Phragmites australis; aceste specii 

trebuie să fie foarte rare cu o acoperire de sub 5 % pe suprafaţa 

habitatului. În cazul instalării acestor specii se impune 

îndepărtarea lor prin colectare şi arderea lor în locuri special 

amenajate. Este interzisă combaterea lor prin mijloace chimice 

sau biologice fără existenţa unui studiu ştiinţific şi a evaluării 

impactului asupra sitului. Habitatul va avea un statut de 

conservare favorabil dacă proporţia speciilor alohtone - 

enumerate mai sus sau alte specii cu caracter invaziv - este foarte 
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scăzută. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în harta 

distribuţiei tipului de habitat doar în Rezervaţia Naturală Mlaştina 

de la Iaz, conform Anexelor la Planul de Management Integrat. 

Se va întocmi anual un Raport privind implementarea activităţii. 

1.28.2 

R. 

Interzicerea/limi

tarea 

construcţiilor - 

drumuri, cabane, 

case particulare, 

stâne - fără 

avizul custozilor 

şi al autorităţilor 

de mediu în 

habitatul din sit. 

Construcţiile reduc suprafaţa habitatelor. De asemenea, induc 

procese de ruderalizare şi alterare a compoziţiei în specii a 

habitatelor din apropierea lor. Impactul este evaluat prin 

activitatea 3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în 

activităţile de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele 

indicate în harta distribuţiei tipului de habitat doar în Rezervaţia 

Naturală Mlaştina de la Iaz, conform Anexelor la Planul de 

Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind 

implementarea activităţii. 

1.28.3

. 

R.Interzicerea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ în 

habitat - 

precum: off road 

cu automobile 

sau motociclete 

- în afara 

circuitelor 

special 

amenajate. 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatului 

R5305. Impactul este evaluat prin activitatea 3.2.2, 6.1.5. 

Monitorizarea în teren se va realiza prin activitatea 6.1.4. 

Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile de patrulare 

- 3.2.1. Interdicţiile sunt necesare pentru asigurarea unei stări de 

conservare favorabile a habitatelor. Excepţie fac vehiculele 

administratorilor de terenuri şi instituţ iilor abilitate sau care 

desfăşoară cercetări, studii sau cu scop didactic. Măsura se va 

aplica pe suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat 

doar în Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz, conform Anexelor 

la Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 

1.28.4 

R. 

Interzicerea/limi

tarea schimbării 

destinaţiei 

terenurilor în 

imediata 

Măsura urmăreşte păstrarea suprafeţelor ocupate de acest habitat 

şi evitarea înlocuirii lor cu habitate improprii. Schimbarea 

modului de utilizare actual al terenurilor pe o rază de 100 m de 

limita acestui tip de habitat se face doar după consultarea 

custodelui ariei. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat doar în Rezervaţia Naturală 
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apropiere/vecină

tate a limitelor 

de distribuţie a 

habitatului - rază 

de 100 m 

Mlaştina de la Iaz, conform Anexelor la Planul de Management 

Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.28.5 

R. 

Interzicerea/Lim

itarea schimbării 

modului de 

utilizare a 

terenului 

Măsura urmăreşte păstrarea modului actual - 2013-2014 - de 

utilizare a terenului, mod care a permis instalarea şi menţinerea 

tipului de habitat. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat doar în Rezervaţia Naturală 

Mlaştina de la Iaz, conform Anexelor la Planul de Management 

Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.28.6 

R.Interzicerea 

păşunatului în 

habitat 

Păşunatul poate provoca alterarea structurii floristice a habitatului 

R5305. Interzicerea acestor practici în interiorul habitatelor de 

interes comunitar asigură conservarea acestora - menţinerea stării 

de conservare favorabilă. Impactul este evaluat prin activitatea 

3.2.2, 6.1.5. Aplicarea interdicţiei va fi constatată şi în activităţile 

de patrulare - 3.2.1. Măsura se va aplica pe suprafeţele indicate în 

harta distribuţiei tipului de habitat doar în Rezervaţia Naturală 

Mlaştina de la Iaz, conform Anexelor la Planul de Management 

Integrat. Se va întocmi anual un Raport privind implementarea 

activităţii. 

1.28.7 

R.Monitorizarea

/limitarea 

activităţilor cu 

potenţial impact 

negativ - 

precum: 

canalizări, 

îndiguiri - 

asupra stării de 

conservare a 

habitatului 

Diferite activităţi umane au potenţial distructiv asupra habitatelor 

de interes comunitar. Monitorizarea şi limitarea acestora dacă este 

cazul va ajuta la asigurarea unei stări de conservare favorabile a 

habitatelor. Astfel de activităţi în acest tip de habitat se pot 

efectua doar cu acordul custodelui ariei. Măsura se va aplica pe 

suprafeţele indicate în harta distribuţiei tipului de habitat doar în 

Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz, conform Anexelor la 

Planul de Management Integrat. Se va întocmi anual un Raport 

privind implementarea activităţii. 
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4.2.2 OG: Asigurarea bazei de informaţii/date referitoare la speciile şi habitatele 

pentru care a fost declarată aria naturală protejată - inclusiv starea de 

conservare a acestora - cu scopul de a oferi suportul necesar pentru 

managementul conservării biodiversit ăţii şi evaluarea eficienţei managementului. 

 

În vederea elaborării măsurilor şi activităţilor de conservare integrate din cadrul acestui 

Obiectiv general, pentru situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes şi Rezervaţia Naturală 

Mlaştina de la Iaz 2.691 inclusă în sit, au fost elaborate măsuri de management pentru toate 

speciile şi habitatele de interes conservativ care sunt menţionate în Formularul Standard al 

Sitului Natura 2000 ROSCI0322, la care s-au adăugat şi habitatele de interes conservativ din 

Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz 2.691, precum şi 2 tipuri de habitate N2000 - 6230* şi 

91V0 - care au fost identificate şi cartate pe teren în perioada 2013-2014, acestea din urmă 

contribuind la biodiversitatea sitului. Astfel, sunt elaborate măsuri de management pentru: 

Lynx lynx - 1361; Canis lupus - 1352; Myotis myotis - 1324; Triturus cristatus - 1166; 

Bombina variegata - 1193; Austropotamobius torrentium - 1093; Carabus variolosus - 4014; 

Rosalia alpina  - 1087; Isophya stysi - 4050; Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-

Carpinetum - 9170; Păduri balcano-panonice de cer şi gorun - 91M0; Păduri dacice de stejar 

şi carpen - 91Y0; Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din 

Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion - 3260; Râuri cu maluri nămoloase, cu 

vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p. - 3270; Tufărişuri subcontinentale 

peripanonice - 40A0; Pajişti stepice subpanonice - 6240; Comunităţi de lizieră cu ierburi 

înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin - 6430; Fâneţe de joasă 

altitudine - Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis; 6510 Mlaştini turboase de tranziţie 

şi turbării mişcătoare - 7140; Versanţi stâncoşi silicatici cu vegetaţie casmofitică - 8220; 

Versanţi stâncoşi calcaroşi cu vegetaţie casmofitică - 8210; Păduri de fag de tip Asperulo-

Fagetum - 9130; Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum – 9110; Păduri medio-europene de fag 

din Cephalanthero-Fagion pe substrate calcaroase – 9150; Păduri aluviale de Alnus glutinosa 

şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) - 91E0*; Pajişti cu 

Molinia pe soluri carbonatice, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae) - 6410; 

Fâneţe montane - 6520; Pajişti de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone 

montane şi submontane, în Europa continentală - 6230*; Păduri dacice de fag (Symphyto-

Fagion) - 91V0; Comunitãţi danubiene cu Typha angustifolia şi T. latifolia - R5305. 
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4.2.2.1 OS: Actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată - pentru speciile 

de interes conservativ 

4.2.2.1.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 495 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru specii 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

2.1.1 

A. Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea detaliată a 

stării de conservare 

pentru specia de 

interes conservativ 

Lynx lynx - râsul 

Pentru a se realiza suportul necesar pentru managementul 

conservării biodiversităţii şi evaluarea eficienţei 

managementului acestei specii este necesară actualizarea 

inventarelor şi evaluarea detaliată a stării de conservare la un 

interval de maxim 3 ani. Activitatea trebuie efectuată pe toată 

suprafaţa ROSCI0322, conform protocoalelor de 

monitorizare elaborate în cadrul obiectivului specific 4.2.2.4. 

2.1.2 

A. Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea detaliată a 

stării de conservare 

pentru specia de 

interes conservativ 

Canis lupus - lupul  

Pentru a se realiza suportul necesar pentru managementul 

conservării biodiversităţii şi evaluarea eficienţei 

managementului acestei specii este necesară actualizarea 

inventarelor şi evaluarea detaliată a stării de conservare la un 

interval de maxim 3 ani. Activitatea trebuie efectuată pe toată 

suprafaţa ROSCI0322, conform protocoalelor de 

monitorizare elaborate în cadrul obiectivului specific 4.2.2.4 

2.1.3 

A. Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea detaliată a 

stării de conservare 

pentru specia de 

interes conservativ 

Myotis myotis 

Pentru a se realiza suportul necesar pentru managementul 

conservării biodiversităţii şi evaluarea eficienţei 

managementului acestei specii este necesară actualizarea 

inventarelor şi evaluarea detaliată a stării de conservare la un 

interval de maxim 3 ani. Activitatea trebuie efectuată pe toată 

suprafaţa ROSCI0322, conform protocoalelor de 

monitorizare elaborate în cadrul obiectivului specific 4.2.2.4. 

2.1.4 

A. Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea detaliată a 

stării de conservare 

Pentru a se realiza suportul necesar pentru managementul 

conservării biodiversităţii şi evaluarea eficienţei 

managementului acestei specii este necesară actualizarea 

inventarelor şi evaluarea detaliată a stării de conservare la un 
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pentru specia de 

interes conservativ 

Triturus cristatus 

interval de maxim 3 ani. Activitatea trebuie efectuată pe toată 

suprafaţa ROSCI0322, conform protocoalelor de 

monitorizare elaborate în cadrul obiectivului specific 4.2.2.4. 

2.1.5 

A. Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea detaliată a 

stării de conservare 

pentru specia de 

interes conservativ 

Bombina variegata  

Pentru a se realiza suportul necesar pentru managementul 

conservării biodiversităţii şi evaluarea eficienţei 

managementului acestei specii este necesară actualizarea 

inventarelor şi evaluarea detaliată a stării de conservare la un 

interval de maxim 3 ani. Activitatea trebuie efectuată pe toată 

suprafaţa ROSCI0322, conform protocoalelor de 

monitorizare elaborate în cadrul obiectivului specific 4.2.2.4. 

2.1.6 

A. Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea detaliată a 

stării de conservare 

pentru specia de 

interes conservativ 

Austropotamobius 

torrentium  

Pentru a se realiza suportul necesar pentru managementul 

conservării biodiversităţii şi evaluarea eficienţei 

managementului acestei specii este necesară actualizarea 

inventarelor şi evaluarea detaliată a stării de conservare la un 

interval de maxim 3 ani. Activitatea trebuie efectuată pe toată 

suprafaţa ROSCI0322, conform protocoalelor de 

monitorizare elaborate în cadrul obiectivului specific 4.2.2.4. 

2.1.7 

A. Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea detaliată a 

stării de conservare 

pentru specia de 

interes conservativ 

Carabus variolosus 

Pentru a se realiza suportul necesar pentru managementul 

conservării biodiversităţii şi evaluarea eficienţei 

managementului acestei specii este necesară actualizarea 

inventarelor şi evaluarea detaliată a stării de conservare la un 

interval de maxim 3 ani. Activitatea trebuie efectuată pe toată 

suprafaţa ROSCI0322, conform protocoalelor de 

monitorizare elaborate în cadrul obiectivului specific 4.2.2.4. 

2.1.8 

A. Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea detaliată a 

stării de conservare 

pentru specia de 

interes conservativ 

Rosalia alpina 

Pentru a se realiza suportul necesar pentru managementul 

conservării biodiversităţii şi evaluarea eficienţei 

managementului acestei specii este necesară actualizarea 

inventarelor şi evaluarea detaliată a stării de conservare la un 

interval de maxim 3 ani. Activitatea trebuie efectuată pe toată 

suprafaţa ROSCI0322, conform protocoalelor de 

monitorizare elaborate în cadrul obiectivului specific 4.2.2.4. 

2.1.9 A. Actualizarea Pentru a se realiza suportul necesar pentru managementul 
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inventarelor - 

evaluarea detaliată a 

stării de conservare 

pentru specia de 

interes conservativ 

Isophya stysi 

conservării biodiversităţii şi evaluarea eficienţei 

managementului acestei specii este necesară actualizarea 

inventarelor şi evaluarea detaliată a stării de conservare la un 

interval de maxim 3 ani. Activitatea trebuie efectuată pe toată 

suprafaţa ROSCI0322, conform protocoalelor de 

monitorizare elaborate în cadrul obiectivului specific 4.2.2.4. 

 

4.2.2.2 OS: Actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată - pentru 

habitatele de interes conservativ 

4.2.2.2.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 496 

Măsuri specifice/măsuri de management pentru habitate 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

2.2.1 

A. 

Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată a 

stării de 

conservare a 

habitatului 

9170 

Evaluarea detaliată a habitatului 9170 trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa 

ROSCI0322, conform protocoalelor de monitorizare elaborate în 

cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.2 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

Evaluarea detaliată a habitatului 91M0 trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 
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monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatului 

91M0 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa ROSCI0322 

şi în Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz, conform protocoalelor 

de monitorizare elaborate în cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.3 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatului 

91Y0 

Evaluarea detaliată a habitatului 91Y0 trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa 

ROSCI0322, conform protocoalelor de monitorizare elaborate în 

cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.4 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

Evaluarea detaliată a habitatului 3260 trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 
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habitatului 

3260 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa 

ROSCI0322, conform protocoalelor de monitorizare elaborate în 

cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.5 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatului 

3270 

Evaluarea detaliată a habitatului 3270 trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa 

ROSCI0322, conform protocoalelor de monitorizare elaborate în 

cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.6 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatului 

40A0* 

Evaluarea detaliată a habitatului 40A0*  trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 
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din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa 

ROSCI0322, conform protocoalelor de monitorizare elaborate în 

cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.7 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatului 

6240* 

Evaluarea detaliată a habitatului 6240* trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa 

ROSCI0322, conform protocoalelor de monitorizare elaborate în 

cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.8 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatului 

6430 

Evaluarea detaliată a habitatului 6430 trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa 
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ROSCI0322, conform protocoalelor de monitorizare elaborate în 

cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.9 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatului 

6510 

Evaluarea detaliată a habitatului 6510 trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa 

ROSCI0322, conform protocoalelor de monitorizare elaborate în 

cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.10 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatului 

7140 

Evaluarea detaliată a habitatului 7140 trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată suprafaţa ROSCI0322 care se 

suprapune cu suprafaţa Rezervaţiei Naturale Mlaştina de la Iaz, 

conform protocoalelor de monitorizare elaborate în cadrul 

obiectivului specific 4.2.2.5. 
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2.2.11 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatului 

8220 

Evaluarea detaliată a habitatului 8220 trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa 

ROSCI0322, conform protocoalelor de monitorizare elaborate în 

cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.12 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatului 

8210 

Evaluarea detaliată a habitatului 8210 trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa 

ROSCI0322, conform protocoalelor de monitorizare elaborate în 

cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.13 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

Evaluarea detaliată a habitatului 9130 trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 
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detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatului 

9130 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa 

ROSCI0322, conform protocoalelor de monitorizare elaborate în 

cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.14 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatului 

9110 

Evaluarea detaliată a habitatului 9110 trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa ROSCI0322 

şi în Rezervaţia Naturala Mlaştina de la Iaz, conform protocoalelor 

de monitorizare elaborate în cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.15 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

Evaluarea detaliată a habitatului 9150 trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 
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conservare a 

habitatului 

9150 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa 

ROSCI0322, conform protocoalelor de monitorizare elaborate în 

cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.16 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatului 

91E0* 

Evaluarea detaliată a habitatului 91E0* trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa ROSCI0322 

şi în Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz, conform protocoalelor 

de monitorizare elaborate în cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.17 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatului 

6410 

Evaluarea detaliată a habitatului 6410 trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 
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asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa Rezervaţiei 

Naturale Mlaştina de la Iaz, conform protocoalelor de monitorizare 

elaborate în cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.18 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatului 

6520 

Evaluarea detaliată a habitatului 6520 trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa 

ROSCI0322, conform protocoalelor de monitorizare elaborate în 

cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.19 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatului 

6230* 

Evaluarea detaliată a habitatului 6230* trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 
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habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa 

ROSCI0322, conform protocoalelor de monitorizare elaborate în 

cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.20 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatului 

91V0 

Evaluarea detaliată a habitatului 91V0 trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa 

ROSCI0322, conform protocoalelor de monitorizare elaborate în 

cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 

2.2.21 

A.Actualizarea 

inventarelor - 

evaluarea 

detaliată şi 

monitorizarea 

stării de 

conservare a 

habitatului 

R5305 

Evaluarea detaliată a habitatului R5305 trebuie să se facă la un 

interval de maxim 4 ani. Se va evalua tendinţa suprafeţei 

habitatului pe teritoriul întregului sit, având drept referinţă 

evaluarea iniţială din perioada 2013-2014 - Evaluarea stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei 

acoperite de către tipul de habitat. Se va evalua şi starea de 

conservare din punctul de vedere al structurii floristice şi funcţiilor 

- Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat. De 

asemenea, se va evalua şi starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor, 

precum şi evaluarea globală a stării de conservare a tipului de 

habitat. Activitatea trebuie efectuată pe toată suprafaţa Rezervaţiei 

Naturale Mlaştina de la Iaz, conform protocoalelor de monitorizare 

elaborate în cadrul obiectivului specific 4.2.2.5. 
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4.2.2.3 OS: Actualizarea formularului standard şi a bazei de date naţionale 

4.2.2.3.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 497 

Transmiterea datelor pentru actualizarea formularului standard şi a bazei de date 

naţionale 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

2.3.1 

A.Transmiterea datelor 

pentru actualizarea 

formularului standard şi 

a bazei de date naţionale 

Registrul Naţional 

Integrat al speciilor de 

floră, faună sălbatică şi 

al habitatelor naturale de 

interes conservativ în 

vederea completării cu 

toate noi datele aferente 

Este obligatorie transmiterea datelor pentru 

actualizarea formularului standard al sitului cu datele 

aferente studiilor detaliate realizate autorităţilor 

competente din cadrul Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice ori de câte ori este cazul. De 

asemenea este necesară şi includerea oricăror 

informaţii noi cu privire la existenţa de specii sau 

habitate de interes comunitar în baza de date 

“Registrul Naţional Integrat al speciilor de floră, 

faună sălbatică şi al habitatelor naturale de interes 

conservativ” găzduită la pagina http://ibis.anpm.ro/ 

 

4.2.2.4 OS: Elaborarea protocoalelor de monitorizare a stării de conservare 

a speciilor de interes conservativ 

4.2.2.4.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 498 

Protocoale de monitorizare pentru specii 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

2.4.1 

A.Elaborarea protocolului 

de monitorizare pentru 

specia Lynx lynx - râsul  

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a populaţiilor 

speciei Lynx lynx. Se recomandă contactarea custozilor 

siturilor din apropiere pentru a corela măsurile 

referitoare la aceeaşi specie în regiune - activitatea 

6.1.3. Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi 

a stării de conservare a speciei prevăzute la obiectivul 
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specific 4.2.2.1. 

2.4.2 

A.Elaborarea protocolului 

de monitorizare pentru 

specia Canis lupus 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a populaţiilor 

speciei Canis lupus. Se recomandă contactarea 

custozilor siturilor din apropiere pentru a corela 

măsurile referitoare la aceeaşi specie în regiune - 

activitatea 6.1.3. Protocolul va servi la actualizarea 

inventarelor şi a stării de conservare a speciei prevăzute 

la obiectivul specific 4.2.2.1. 

2.4.3 

A.Elaborarea protocolului 

de monitorizare pentru 

specia Myotis myotis 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a populaţiilor 

speciei Myotis myotis. Protocolul va servi la 

actualizarea inventarelor şi a stării de conservare a 

speciei prevăzute la obiectivul specific 4.2.2.1. 

2.4.4 

A.Elaborarea protocolului 

de monitorizare pentru 

specia Triturus cristatus 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a populaţiilor 

speciei Triturus cristatus. Protocolul va servi la 

actualizarea inventarelor şi a stării de conservare a 

speciei prevăzute la obiectivul specific 4.2.2.1. 

2.4.5 

A.Elaborarea protocolului 

de monitorizare pentru 

specia Bombina variegata  

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a populaţiilor 

speciei Bombina variegata. Protocolul va servi la 

actualizarea inventarelor şi a stării de conservare a 

speciei prevăzute la obiectivul specific 4.2.2.1. 

2.4.6 

A.Elaborarea protocolului 

de monitorizare pentru 

specia Austropotamobius 

torrentium  

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a populaţiilor 

speciei Austropotamobius torrentium. Protocolul va 

servi la actualizarea inventarelor şi a stării de 

conservare a speciei prevăzute la obiectivul specific 

4.2.2.1. 

2.4.7 

A.Elaborarea protocolului 

de monitorizare pentru 

specia Carabus variolosus 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a populaţiilor 

speciei Carabus variolosus. Protocolul va servi la 

actualizarea inventarelor şi a stării de conservare a 

speciei prevăzute la obiectivul specific 4.2.2.1. 

2.4.8 

A.Elaborarea protocolului 

de monitorizare pentru 

specia Rosalia alpina 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a populaţiilor 

speciei Rosalia alpina. Protocolul va servi la 

actualizarea inventarelor şi a stării de conservare a 

speciei prevăzute la obiectivul specific 4.2.2.1. 
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2.4.9 

A.Elaborarea protocolului 

de monitorizare pentru 

specia Isophya stysi 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a populaţiilor 

speciei Isophya stysi. Protocolul va servi la actualizarea 

inventarelor şi a stării de conservare a speciei prevăzute 

la obiectivul specific 4.2.2.1. 

 

4.2.2.5 OS: Elaborarea protocoalelor de monitorizare a stării de conservare 

a habitatelor de interes conservativ 

4.2.2.5.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 499 

Protocoale de monitorizare pentru habitate 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

2.5.1 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 9170 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 9170. 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 

general 4.2.2.2 

2.5.2 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 91M0 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 91M0. 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 

general 4.2.2.2 

2.5.3 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 91Y0 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 91Y0. 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 

general 4.2.2.2 

2.5.4 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 3260 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 3260. 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 

general 4.2.2.2 

2.5.5 A.Elaborarea Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 
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protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 3270 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 3270. 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 

general 4.2.2.2 

2.5.6 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 40A0* 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 

40A0*. Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi 

a stării de conservare a habitatului prevăzute la 

obiectivul general 4.2.2.2 

2.5.7 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 6240* 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 6240*. 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 

general 4.2.2.2 

2.5.8 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 6430 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 6430. 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 

general 4.2.2.2 

2.5.9 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 6510 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 6510. 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 

general 4.2.2.2 

2.5.10 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 7140 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 7140. 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 

general 4.2.2.2 

2.5.11 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 8220 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 8220. 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 
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general 4.2.2.2 

2.5.12 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 8210 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 8210. 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 

general 4.2.2.2 

2.5.13 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 9130 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 9130. 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 

general 4.2.2.2 

2.5.14 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 9110 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 9110. 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 

general 4.2.2.2 

2.5.15 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 9150 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 9150. 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 

general 4.2.2.2 

2.5.16 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 91E0* 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 91E0*. 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 

general 4.2.2.2 

2.5.17 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 6410 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 6410. 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 

general 4.2.2.2 

2.5.18 
A.Elaborarea 

protocolului de 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 6520. 
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monitorizare pentru 

habitatul 6520 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 

general 4.2.2.2 

2.5.19 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 6230* 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 6230*. 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 

general 4.2.2.2 

2.5.20 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul 91V0 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 91V0. 

Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi a stării 

de conservare a habitatului prevăzute la obiectivul 

general 4.2.2.2 

2.5.21 

A.Elaborarea 

protocolului de 

monitorizare pentru 

habitatul R5305 

Monitorizarea urmăreşte evoluţia în timp a elementelor 

de structură şi de compoziţie specifice habitatului 

R5305. Protocolul va servi la actualizarea inventarelor şi 

a stării de conservare a habitatului prevăzute la 

obiectivul general 4.2.2.2 

 

4.2.2.6 OS: Realizarea/actualizarea inventarelor privind condiţiile generale 

biotice, abiotice şi de peisaj 

4.2.2.6.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 500 

Realizarea/actualizarea inventarelor privind condiţiile generale biotice, abiotice şi de 

peisaj 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 
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2.6.1 

Actualizarea 

inventarelor privind 

condiţiile biotice, 

abiotice prin 

achiziţionarea şi 

interpretarea pentru 

speciile şi habitatele 

de interes conservativ 

a informaţiilor şi 

hărţilor din 

amenajamentele 

silvice. 

Pentru a se asigura suportul necesar pentru managementul 

conservării biodiversităţii şi evaluarea eficienţei 

managementului sitului, este necesară actualizarea 

inventarelor privind condiţiile abiotice şi biotice esenţiale 

care acţionează asupra habitatelor de interes conservativ. 

Astfel, prin achiziţionarea de informaţii şi hărţilor 

actualizate din cadrul amenajamentelor silvice - de stat sau 

private, se poate realiza o bază de date cu informaţii privind 

intervenţiile silvotehnice care au fost efectuate sau urmează 

a fi efectuate în fiecare parcelă din habitatele din sit aflată 

în administrarea Ocoalelor Silvice - de stat sau private. 

2.6.2 

Actualizarea 

inventarelor privind 

condiţiile biotice şi 

abiotice ce influenţează 

speciile şi habitatele de 

interes conservativ prin 

achiziţionarea şi 

interpretarea imaginilor 

multispectrale/hypersp

ectrale şi scanărilor 

laser - terestre şi/sau 

aeriene. 

Pentru actualizarea inventarelor în ceea ce priveşte 

suprafeţele ocupate de habitatele de interes conservativ şi 

habitatele speciilor animale de interes conservativ, precum 

şi pentru monitorizarea modului de utilizare a terenului pe 

întreaga suprafaţă a sitului este necesară achiziţionarea şi 

interpretarea imaginilor multispectrale/hyperspecrale ca şi 

serii temporale de mare rezoluţie - sub 1 m. Imaginile 

achiziţionate trebuie să surprindă serii temporale de 5 ani. 

Informaţiile ce pot fi extrase după efectuarea unor scanări 

laser - terestre şi/sau aeropurtate sunt deosebit de 

importante pentru monitorizarea unor parametri funcţionali 

şi structurali ai habitatelor cum ar fi de exemplu biomasa, 

capacitatea de a stoca carbonul. 

 

 

4.2.3 OG: Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu 

scopul menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de 

interes conservativ. 

 

4.2.3.1 OS: Materializarea limitelor pe teren şi menţinerea acestora 

4.2.3.1.x Măsuri specifice/măsuri de management  
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Tabelul nr. 501 

Materializarea limitelor pe teren şi menţinerea acestora 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

3.1.1 

A.Realizarea şi instalarea 

bornelor, panourilor şi 

indicatoarelor, pentru 

evidenţierea limitelor ariei 

naturale protejate şi a sitului 

Natura 2000 

Se vor instala panouri indicatoare, panouri de 

avertizare şi panouri informative pentru 

evidenţierea sitului Natura 2000 şi a Rezervaţiei 

Naturale Mlaştina de la Iaz, a obiectivelor de 

conservare din sit şi a celor mai importante 

restricţii, la drumurile publice prin care se asigură 

accesul în sit. 

3.1.2 

A.Întreţinerea mijloacelor de 

semnalizare ale ariei naturale 

protejate şi a sitului Natura 2000 

Mijloacele de semnalizare vor fi întreţinute 

pentru a asigura funcţionarea lor pe o perioadă 

cât mai îndelungată. 

 

4.2.3.2 OS: Urmărirea respectării regulamentului şi a prevederilor planului 

de management. 

4.2.3.2.1 Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 502 

Respectarea regulamentului şi prevederilor planului de management 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

3.2.1 

A. Realizarea de 

patrule periodice pe 

teritoriul sitului şi al 

rezervaţiei 

Efectuarea de patrule periodice formate din minim două 

persoane - cel puţin de două ori pe lună în perioada de vară –

mai-octombrie; cel puţin o dată pe lună, în perioada de iarnă 

– noiembrie-aprilie. Patrularea se va realiza pe teritoriul 

sitului, focalizat în zonele cu habitate forestiere, cu specii de 

mamifere, amfibieni, dar şi în zonele unde au fost observate 

probleme - ex: vetre de foc. Scopul patrulelor este inspecţia 

vizuală a habitatelor, speciilor, precum şi a impacturilor 

antropice. Periodic, se recomandă colaborarea în realizarea 

patrulelor cu alte instuţii abilitate - ITRSV, Agenţia de 

Protecţia Mediului, Garda de Mediu, Poliţie, pentru 
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asigurarea respectării regulamentului şi a prevederilor 

planului de management. În cazul identificării de nereguli, se 

vor notifica autorităţile competente, dacă patrularea nu a fost 

realizată în comun. 

3.2.2 

A. Evaluarea 

impactului pentru 

proiectele, planurile 

şi programele care se 

realizează pe 

teritoriul 

sitului/rezervaţiei şi 

acordarea de avize - 

negative/ pozitive/ 

cu restricţii 

Proiectele, planurile, şi programele vor fi analizate din 

punctul de vedere al impactului potenţial asupra sitului 

ROSCI0322 şi a Rezervaţiei Naturale Mlaştina de la Iaz, 

speciilor şi habitatelor. Se va urmări acordarea de avize 

pozitive doar acelor proiecte şi planuri sau programe, de 

orice tip, care sunt în conformitate cu prevederile 

regulamentului şi ale planului de management, şi care nu vor 

avea un impact negativ asupra rezervaţiei, speciilor şi 

habitatelor.Se vor stabili tarife în funcţie de 

proiectul/planul/programul necesar a fi avizat, potrivit 

legislaţiei specifice în vigoare. 

 

4.2.3.3 OS: Asigurarea finanţării/bugetului necesar pentru implementarea 

planului de management. 

4.2.3.3.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 503 

Asigurarea finanţării/bugetului necesar 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

3.3.1 
A. Identificarea de surse de 

finanţare 

Custodele va urmări identificarea de surse de finanţare 

în vederea asigurării bugetului necesar pentru 

implementarea planului de management integrat. 

3.3.2 

A. Elaborarea de cereri de 

finanţare pentru diferite 

fonduri şi programe de 

finanţare. 

Custodele va depune cereri de finanţare pentru diferite 

fonduri şi programe de finanţare în vederea asigurării 

bugetului necesar pentru implementarea planului de 

management. 

3.3.3 

A. Perceperea de tarife 

pentru completarea 

resurselor financiare 

Se vor stabili tarife pentru completarea resurselor 

financiare necesare bunei administrări a ariei naturale 

protejate, potrivit legislaţiei specifice în vigoare. 
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4.2.3.4 OS. Asigurarea logisticii necesare pentru implementarea planului de 

management  

4.2.3.4.x Măsuri specifice/măsuri de management 

Tabelul nr. 504 

Asigurarea logisticii necesare 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

3.4.1 

A. Ajustarea/modificarea 

indicatorilor în funcţie de 

modificarea implementării 

planului de management 

Se va monitoriza implementarea planului de 

management şi se vor efectua 

ajustări/modificări ale indicatorilor în funcţie de 

modificarea implementării planului de 

management. 

3.4.2 

A. Asigurarea logisticii necesare 

pentru implementarea planului de 

management 

Achiziţii de software; achiziţii calculatoare; 

achiziţii echipamente de teren pentru 

monitorizări; achiziţii vehicule pentru patrulare 

şi pentru monitorizare; birotică, materiale. 

3.4.3 

A. Asigurarea necesarului pentru 

implementarea de măsuri ce 

vizează probleme apărute pe 

parcursul implementării, care nu 

sunt cuprinse în alte capitole ale 

prezentului plan.  

Pe parcursul implementării Planului de 

Management este posibilă apariţia de probleme 

neprevăzute în actualul plan de management. 

Pentru rezolvarea acestora, va fi prevăzută o 

sumă anual, ce cuprinde costurile de personal şi 

costuri pentru materiale, cazare şi combustibil. 

 

4.2.3.5 OS: Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în 

administrare/management 

4.2.3.5.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 505 

Dezvoltarea capacităţii personalului din administrare/management 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

3.5.1 
A.Evaluarea nevoilor de 

formare a personalului implicat 

Se va urmări asigurarea mijloacelor logistice şi 

financiare necesare dezvoltării profesionale pentru 
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Cod 

MS 
Titlu Descriere 

în managementul sitului. personalul/voluntarii implicaţi în managementul 

sitului. 

3.5.2 
A.Desfăşurarea şi participarea 

la cursuri de instruire necesare 

În funcţie de rezultatele obţinute în cadrul evaluării 

nevoilor de formare a personalului implicat în 

managementul sitului, se va organiza/participa la 

cursurile necesare de instruire. 

3.5.3 
A.Participarea la conferinte de 

specialitate 

În cadrul acestor conferinţe personalul implicat va 

acumula cunostinţe de specialitate de ultimă oră, 

cu aplicabilitate practică imediată. 

 

4.2.3.6 OS: Realizarea raportărilor necesare către autorit ăţi - Garda de 

Mediu, Ministerul Mediului, Agen ţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi 

altele asemenea. 

4.2.3.6.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 506 

Realizarea raportărilor necesare către autorit ăţi 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

3.6.1 

A. Elaborarea 

rapoartelor periodice 

de activitate 

solicitate de 

autorităţi 

Custodele va realiza rapoartele de activitate necesare. 

Custodele va răspunde solicitărilor autorităţilor - Garda de 

Mediu, Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Mediului - pentru trimiterea rapoartelor de 

activitate. De asemenea, custodele va notifica autorităţile 

competente despre neregulile observate în patrulare, dacă 

aceasta nu a fost realizată în comun. 

3.6.2 
A. Analiza şi 

raportarea financiară 

Custodele va asigura raportarea finaciară necesară pentru 

implementarea planului de management integrat al sitului. 
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4.2.4 OG: Creşterea nivelului de conştientizare - îmbunătăţirea cunoştin ţelor şi 

schimbarea atitudinii şi comportamentului - pentru grupurile interesate care au 

impact asupra conservării biodiversit ăţii. 

 

4.2.4.1 OS: Realizarea şi implementarea Planului de acţiune privind 

conştientizarea publicului. 

4.2.4.1.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 507 

Realizarea şi implementarea Planului de acţiune privind conştientizarea publicului 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

4.1.1 

A. Realizarea de întâlniri pentru 

elaborarea/actualizarea Planului 

de acţiune privind 

conştientizarea publicului 

Se vor realiza întâlniri periodice pentru 

elaborarea/actualizarea Planului de acţiune 

privind conştientizarea publicului asupra 

importanţei, avantajelor şi restricţiilor ce decurg 

din existenţa sitului. 

4.1.2 

A.Realizarea de materiale 

informative referitoare la sit - 

broşuri, pliante, postere, cărţi şi 

alte modalităţi de informare 

Se va asigura baza materială pentru realizarea 

de materiale informative referitoare la sit - 

broşuri, pliante, postere, cărţi, ghiduri şi alte 

modalităţi de informare 

4.1.3 
A. Elaborarea/actualizarea site-

ului web  

Se va realiza actualizarea site-ului web de 

prezentare a sitului şi rezervaţiei 

4.1.4 
A. Realizarea de panouri 

informative 

Se va asigura baza materială pentru realizarea 

de panouri informative 

4.1.5 

A.Realizarea de întâlniri cu 

instituţii/organizaţii cu atribuţii 

referitoare la conservarea 

biodiversităţii 

Custodele va organiza întâlniri periodice cu 

instituţii/organizaţii având atribuţii referitoare 

la conservarea biodiversităţii în sit, cu scopul 

de a discuta problemele legate de 

implementarea planului de management 

4.1.6 
A.Organizarea de evenimente 

locale  

Custodele va organiza evenimente pentru 

promovarea diversităţii culturale, etnice şi 

lingvistice locale, a tradiţiilor specifice zonei 
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4.1.7 
A.Organizarea de activităţi 

educative cu copii şi tinerii 

Custodele va organiza acţiuni de educare cu 

copii şi tineri din zona sitului Natura 2000. 

 

4.2.5 OG: Menţinerea şi promovarea activităţilor durabile de exploatare a 

resurselor naturale şi reducerea celor nedurabile. 

 

4.2.5.1 OS: Promovarea utilizării durabile a resurselor 

4.2.5.1.x Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 508 

Activit ăţi durabile/nedurabile de exploatare a resurselor naturale  

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

5.1.1 

A. Promovarea includerii prevederilor 

PM in amenajamentele silvice - 

măsurile referitoare la speciile de 

animale din habitatele forestiere - în 

amenajamentul silvic 

Se va urmări optimizarea acordului între 

măsurile planului de management vizând 

speciile de animale din habitatele forestiere 

şi planurile de amenajamente silvice, 

pentru o uniformizare a acţiunilor de 

management durabil a resurselor. 

5.1.2 

A. Promovarea includerii prevederilor 

Planului de management al sitului - 

măsurile referitoare la habitatele 

forestiere - în amenajamentul silvic 

Se va urmări optimizarea acordului între 

măsurile planului de management vizând 

habitatele forestiere şi planurile de 

amenajamente silvice, pentru o 

uniformizare a acţiunilor de management 

durabil a resurselor. 
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5.1.3 

A. Sprijinirea cu informaţii în cazul 

aplicării pentru procesul de certificare 

a managementului forestier - FSC 

Este importantă gestionarea durabilă a 

pădurilor din regiune, pe criterii sociale, 

economice şi mai ales ecologice. 

Certificarea managementului forestier este 

un act voluntar, derulat numai la solicitarea 

proprietarului/administratorului, dar ţinând 

cont de delimitarea sitului Natura 2000, 

acest demers va fi sprijinit prin furnizarea 

de informaţii relevante. Organizarea în grup 

reduce costurile necesare procesului de 

certificare, şi uşurează procesul, permiţând 

căutarea de surse de finanţare. Activitatea 

va ajuta la constituirea unei grup pentru 

certificare, elaborarea de proceduri de 

lucru, culegerea de informaţii - din 

planurile şi amenajamentele silvice, 

estimarea costurilor necesare certificării, 

consultarea publică, informarea 

proprietarilor. 

5.1.4 

A.Promovarea includerii măsurilor şi 

regulilor de gestionare durabilă a 

pajiştilor în contractele de închiriere a 

suprafeţelor de pajişte 

Se va proceda la această activitate dacă 

există contracte de închiriere a suprafeţelor 

de pajişte. 

5.1.5 

A.Sprijinirea cu informaţii/date/avize 

a proprietarilor interesaţi asupra 

mijloacelor de obţinere a 

compensaţiilor financiare pentru 

terenurile din sit şi arie 

În cazul în care se vor impune anumite 

restricţii pentru protejarea speciilor şi 

habitatelor de interec conservativ 

proprietarilor de teren din sit, aceştia vor fi 

sprijiniţi în privinţa accesării măsurilor 

compensatorii. 

 

4.2.5.2 OS: Promovarea unei dezvoltări urbane durabile a localităţilor aflate 

în vecinătatea ariei naturale protejate. 

4.2.5.2.x Măsuri specifice/măsuri de management  
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Tabelul nr. 509 

Dezvoltare urbană durabilă a localităţilor aflate în vecinătatea sitului 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

5.2.1 

A. Sprijinirea cu informaţii în 

procesul de 

elaborare/actualizare a 

planurilor de urbanism - PUG, 

PUZ 

Trebuie realizată o corespondenţă între suprafeţele 

ocupate de habitatele şi speciile de interes din sit şi 

zonările incluse în planurile de urbanism - PUG, 

PUZ aparţinând localităţilor din cadrul sitului, 

conform prevederilor legale în vigore. 

 

4.2.5.3 OS: Promovarea realizării şi comercializării de produse tradiţionale, 

etichetate cu sigla ariei naturale protejate. 

4.2.5.3.X Măsuri specifice/măsuri de management  

Tabelul nr. 510 

Promovarea realizării şi comercializării de produse tradiţionale 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

5.3.1 

A. Conceperea şi distribuirea siglei 

sitului către producătorii locali de 

produse tradiţionale. 

Se va asigura baza materială şi se vor face 

demersurile necesare pentru conceperea şi 

distribuirea siglei sitului către producătorii 

locali de produse tradiţionale  

5.3.2 

A. Prezentarea produselor tradiţionale 

locale etichetate cu sigla sitului pe 

paginile web existente.  

Sigla realizată şi produsele ce o vor avea 

încorporată vor fi promovate şi în mediul 

online prin intermediul paginii web 

existente 

 

4.2.6 OG: Crearea de oportunităţi pentru desfăşurarea unui turism durabil - 

prin intermediul valorilor naturale şi culturale - cu scopul limitării impactului 

asupra mediului. 

 

4.2.6.1 OS: Realizarea şi implementarea Strategiei de management a 

vizitatorilor. 

4.2.6.1.x Măsuri specifice/măsuri de management  
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Tabelul nr. 511 

Realizarea şi implementarea Strategiei de management a vizitatorilor 

Cod 

MS 
Titlu Descriere 

6.1.1 
A. Realizarea Strategiei de 

management a vizitatorilor 

În vederea realizării unui turism durabil este 

necesară realizarea şi ulterior implementarea 

unei strategii de management al vizitatorilor 

6.1.2 
A. Crearea unor trasee ecoturistice 

în sit 

Crearea unor trasee ecoturistice va contribui 

la promovarea ariei ca destinaţie turistică. 

6.1.3 
A. Dezvoltarea de parteneriate cu 

persoane şi instituţii relevante 

Dezvoltarea parteneriatului comunitar cu 

autorităţile şi factorii interesaţi cheie pentru 

administrarea şi promovarea destinaţiilor 

eco-turistice. 

6.1.4 

A. Monitorizarea impactului 

turismului asupra stării de 

conservare a speciilor si habitatelor  

Prin monitorizarea impactului se va asigura 

conservarea biodiversităţii prin propunerea 

de măsuri care să contracareze eventualele 

efecte negative. 

6.1.5 

A. Evaluarea proceselor de 

dezvoltare locală şi impact asupra 

mediului 

Se va realiza monitorizarea proceselor de 

dezvoltare socio-economică şi impactul pe 

care acestea îl au asupra mediului. 
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5. PLANUL DE ACTIVIT ĂŢI 

Tabelul nr. 512 

 

Planificarea temporală a activităţilor 

COD 

Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Pri

o 

ritate  

Res 

pon 

sabil 

Partener 

4.2.1Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestora  

4.2.1.1   OS: Asigurarea conservării speciei Lynx lynx 1361, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acesteia   

1.1.1 A. Menţinerea calităţii 

habitatelor forestiere pentru 

specia Lynx lynx printr-un 

management durabil 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, 

ITRSV,GM 

1.1.2 A. Educarea localnicilor şi a 

factorilor interesaţi - 

crescători de animale, 

gestionari fonduri vânătoare, 

vânători  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, 

ITRSV, 

GM 

1.1.3 
A. Instituirea şi respectarea 

zonelor de linişte pentru râs 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, 

ITRSV,GM 

1.1.4 R. Evaluarea construirii de 

noi căi de acces, drumuri – 

infrastructură de transport 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, 

ITRSV, 
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prin prisma necesităţii 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

speciei Lynx lynx 

GM 

1.1.5 R. Limitarea vânării şi 

eliminarea braconajului 

speciei în cadrul sitului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, 

ITRSV,GM 

1.1.6 
R. Limitarea dezvoltării 

aşezărilor umane în habitatul 

utilizat de specie 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, 

ITRSV, 

GM 

1.1.7 R. Limitarea accesului 

motorizat pe drumurile 

forestiere secundare şi 

interzicerea accesului 

motorizat în afara drumurilor 

- off-road 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, 

ITRSV, 

GM 

1.1.8 
R. Reglementarea / controlul 

activităţilor turistice - vetre 

de foc, crearea de noi poteci  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, 

ITRSV, 

GM 

4.2.1.2   OS: Asigurarea conservării speciei Canis lupus 1352, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acesteia   

1.2.1 A. Menţinerea calităţii 

habitatelor forestiere pentru 

specia Canis lupus printr-un 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, 

ITRSV, 
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management durabil GM  

1.2.2 A. Educarea localnicilor şi a 

factorilor interesaţi - 

crescători de animale, 

gestionari fonduri vânătoare, 

vânători  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, 

ITRSV, 

GM 

1.2.3 

A. Instituirea şi respectarea 

zonelor de linişte pentru lup 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, 

ITRSV, 

GM  

1.2.4 R. Evaluarea construirii de 

noi căi de acces, drumuri – 

infrastructură de transport 

prin prisma necesităţii 

menţinerii stării de conservare 

favorabilă a speciei Canis 

lupus 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, 

ITRSV, 

GM 

1.2.5 
R. Limitarea vânării şi 

eliminarea braconajului 

speciei în cadrul sitului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, 

ITRSV, 

GM  

1.2.6 
R. Limitarea dezvoltării 

aşezărilor umane în cadrul 

sitului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, 

ITRSV, 

GM 
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1.2.7 R. Limitarea accesului 

motorizat pe drumurile 

forestiere secundare şi 

interzicerea accesului 

motorizat în afara drumurilor 

- off-road 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, 

ITRSV, 

GM 

1.2.8 
R. Reglementarea / controlul 

activităţilor turistice - vetre de 

foc, crearea de noi poteci 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, 

ITRSV, 

GM 

4.2.1.3  OS: Asigurarea conservării speciei Myotis myotis 1324, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acesteia   

1.3.1 A. Menţinerea calităţii 

habitatelor forestiere printr-

un management durabil 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.3.2 R. Menţinerea arborilor 

parţial uscaţi, bătrâni, 

scorburoşi sau rupţi 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.3.3 A. Efectuarea lucrărilor de 

îngrijire şi conducere a 

arboretelor tinere 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.3.4 A. Aplicarea tratamentelor 

silvotehnice 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.3.5 A. Menţinerea şi creşterea 

calităţii habitatelor deschise 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 
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1.3.6 R. Limitarea/Interzicerea 

utilizării produselor biocide, 

hormoni şi substanţe chimice 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, GM 

4.2.1.4  OS: Asigurarea conservării speciei Triturus cristatus 1166, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acesteia   

1.4.1 A. Menţinerea calităţii 

habitatelor acvatice pentru 

specia Triturus cristatus 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 ABA C, DS, 

APM, GM 

1.4.2 A. Monitorizarea întinderii şi 

suprafeţei acumulărilor 

temporare şi permanente de 

apă din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C ABA, DS, 

OS, APM, 

GM 

1.4.3 
A. Crearea de noi habitate 

acvatice de reproducere în sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C ABA, DS, 

OS, APM, 

GM 

1.4.4 R. Reglementarea, limitarea 

şi/sau interzicerea oricăror 

activităţi susceptibile să ducă 

la reducerea suprafeţelor 

ocupate de habitate acvatice 

permanente şi temporare din 

sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA 

DS, OS, 

APM, GM 

1.4.5 R. Interzicerea poluării 

apelor şi zonelor umede 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA 

DS, OS, 

APM, GM 
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1.4.6 R. Interzicerea circulaţiei 

motorizate în scop de 

agrement pe drumurile 

forestiere şi drumurile de  

pământ, precum şi în afara 

drumurilor, în perioada de 

reproducere a speciei 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C ABA, DS, 

OS, APM, 

GM 

4.2.1.5 OS: Asigurarea conservării speciei Bombina variegata 1193, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acesteia   

1.5.1 A. Menţinerea calităţii 

habitatelor acvatice pentru 

specia Bombina variegata  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 ABA C, DS, 

APM, GM 

1.5.2 A. Monitorizarea întinderii şi 

suprafeţei acumulărilor 

temporare şi permanente de 

apă din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C ABA, DS, 

OS, APM, 

GM 

1.5.3 
A. Crearea de noi habitate 

acvatice de reproducere în sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C ABA, DS, 

OS, APM, 

GM 

1.5.4 R. Reglementarea, limitarea 

şi/sau interzicerea oricăror 

activităţi susceptibile să ducă 

la reducerea suprafeţelor 

ocupate de habitate acvatice 

permanente şi temporare din 

sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA 

DS, OS, 

APM, GM 
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1.5.5 R. Interzicerea poluării 

apelor şi zonelor umede 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA 

DS, OS, 

APM, GM 

1.5.6 R. Interzicerea circulaţiei 

motorizate în scop de 

agrement pe drumurile 

forestiere şi drumurile de  

pământ, precum şi în afara 

drumurilor, în perioada de 

reproducere a speciei 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C ABA, DS, 

OS, APM, 

GM 

4.2.1.6 OS: Asigurarea conservării speciei Austropotamobius torrentium 1093, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acesteia   

1.6.1 A. Menţinerea apelor 

curgatoare folosite de 

Austropotamobius 

torrentium 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 ABA C, DS, 

APM , GM 

1.6.2 R. Menţinerea nepoluată a 

suprafeţelor umede folosite 

de această specie - bălţi, 

pâraie, şanţuri cu apă  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 ABA C, DS, 

APM , GM 

1.6.3 R. Interzicerea utilizării 

insecticidelor în apropierea 

punctelor de prezenţă certă a 

speciei 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA 

DS, OS, 

APM, GM 

1.6.4 R. Interzicerea vătămării, 

capturării - cu excepţia celei 

în scop ştiinţific, deţinerii, 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, GM 
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comercializării speciei 

1.6.5 R. Interzicerea colectării 

racilor de ponoare în scopul 

consumării sau 

comercializării 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, GM 

1.6.6 R. Interzicerea înfiinţării 

fermelor de raci în 

perimetrul ariei protejate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA 

DS, OS, 

APM, GM 

4.2.1.7 OS: Asigurarea conservării speciei Carabus variolosus 4014, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acesteia   

1.7.1 A. Menţinerea apelor 

curgătoare folosite de 

Carabus variolosus  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 ABA C, DS, 

APM , GM 

1.7.2 R. Menţinerea nepoluată a 

suprafeţelor umede folosite 

de această specie - bălţi, 

pâraie, şanţuri cu apă  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 ABA C, DS, 

APM, GM 

1.7.3 R. Interzicerea utilizării 

insecticidelor în apropierea 

punctelor de prezenţă certă a 

speciei 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, GM 

1.7.4 R. Interzicerea vătămării, 

capturării - cu excepţia celei 

în scop ştiinţific, deţinerii, 

comercializării speciei 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, GM 
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4.2.1.8 OS: Asigurarea conservării speciei Rosalia alpina 1087, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acesteia   

1.8.1 A. Menţinerea în pădure a 

minim 3-5 arbori/ha parţial 

uscaţi, bătrâni sau rupţi, în 

special în apropierea 

punctelor de prezenţă a 

speciei 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.8.2 R. Interzicerea utilizării 

insecticidelor în apropierea 

punctelor de prezenţă certă a 

speciei 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS, C  DS, APM, 

GM 

1.8.3 R. Interzicerea vătămării, 

capturării - cu excepţia celei 

în scop ştiinţific, deţinerii, 

comercializării speciei 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, GM 

1.8.4 R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în apropierea 

punctelor de prezenţă certă a 

speciei - cca. 0,5-1 km 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS, C DS, OS, 

APM, GM 

4.2.1.9 OS: Asigurarea conservării speciei Isophya stysi 4050, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acesteia   

1.9.1 Cosirea vegetaţiei pajiştilor 

mezofile şi mezohigrofile în 

punctele de prezenţă certă a 

speciei 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 Detina

tor, C 

APM, GM 
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1.9.2 R. Interzicerea utilizării 

insecticidelor în apropierea 

punctelor de prezenţă certă a 

speciei 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 Detina

tor, C 

 APM, GM 

1.9.3 R. Interzicerea vătămării, 

capturării - cu excepţia celei 

în scop ştiinţific, deţinerii, 

comercializării speciei 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM 

1.9.4 R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în apropierea 

punctelor de prezenţă certă a 

speciei - cca. 0,5-1 km 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM 

4.2.1.10 OS: Asigurarea conservării habitatului 9170, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

1.10.1 A. Efectuarea lucrărilor de 

îngrijire şi conducere a 

arboretelor tinere conform 

planurilor prevăzute în 

amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare, 

cu dirijarea compoziţiei 

arboretelor înspre tipul 

natural fundamental de 

pădure 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 
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1.10.2 A. Menţinerea  arboretelor 

cât mai diversificate prin 

aplicarea tratamentelor 

silvotehnice - tăieri de 

regenerare ale arboretelor  

conform planurilor prevăzute 

în amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.10.3 A. Efectuarea de lucrări de 

recoltare/exploatare a masei 

lemnoase din habitatul 9170 

doar cu asigurarea menţinerii 

habitatului pe o suprafaţă  

echivalentă cu cea constatată 

în cadrul studiilor de 

specialitate, şi cu menţinerea 

stării de conservare 

favorabilă a habitatului 9170 

pe o suprafaţă de minimum 

75% din suprafaţa totală 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.10.4 A. Promovarea cu precădere 

a regenerării naturale în 

habitatul 9170 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 
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1.10.5 R. Interzicerea 

reîmpăduririlor şi a 

completărilor utilizând specii 

străine - alohtone, 

necaracteristice tipului 

natural fundamental de 

pădure, precum şi controlul 

reîmpăduririlor utilizând o 

singură specie în habitatele 

de interes comunitar - 

monoculturi 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.10.6 R. Interzicerea construcţiilor 

- inclusiv vetre de foc, 

crearea de noi poteci  fără 

avizul custozilor şi al 

autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS, C C, DS, 

APM, GM 

1.10.7 R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.10.8 R. Interzicerea păşunatului în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 
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1.10.9 A. Controlul tăierilor în 

delict în habitat 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

4.2.1.11 OS: Asigurarea conservării habitatului 91M0, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

1.11.1 A. Efectuarea lucrărilor de 

îngrijire şi conducere a 

arboretelor tinere conform 

planurilor prevăzute în 

amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare, 

cu dirijarea compoziţiei 

arboretelor înspre tipul 

natural fundamental de 

pădure 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.11.2 A. Menţinerea arboretelor 

cât mai diversificate prin 

aplicarea tratamentelor 

silvotehnice - tăieri de 

regenerare ale arboretelor  

conform planurilor prevăzute 

în amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 
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1.11.3 A. Efectuarea de lucrări de 

recoltare/exploatare a masei 

lemnoase din habitatul 91M0 

doar cu asigurarea menţinerii 

habitatului pe o suprafaţă  

echivalentă cu cea constatată 

în cadrul studiilor de 

specialitate, şi cu menţinerea 

stării de conservare 

favorabilă a habitatului 

91M0 pe o suprafaţă de 

minimum 75% din suprafaţa 

totală 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.11.4 A. Promovarea cu precădere 

a regenerării naturale în 

habitatul 91M0 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.11.5 R. Interzicerea 

reîmpăduririlor şi a 

completărilor utilizând specii 

străine - alohtone, 

necaracteristice tipului 

natural fundamental de 

pădure, precum şi controlul 

reîmpăduririlor utilizând o 

singură specie în habitatele 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

756 

de interes comunitar - 

monoculturi 

1.11.6 R. Interzicerea construcţiilor 

- inclusiv vetre de foc, 

crearea de noi poteci  fără 

avizul custozilor şi al 

autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS, C C, DS, 

APM, GM 

1.11.7 R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.11.8 R. Interzicerea păşunatului în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.11.9 A. Controlul tăierilor în 

delict în habitat 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

4.2.1.12 OS: Asigurarea conservării habitatului 91Y0, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 
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1.12.1 A. Efectuarea lucrărilor de 

îngrijire şi conducere a 

arboretelor tinere conform 

planurilor prevăzute în 

amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare, 

cu dirijarea compoziţiei 

arboretelor înspre tipul 

natural fundamental de 

pădure. 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.12.2 A. Menţinerea arboretelor 

cât mai diversificate prin 

aplicarea tratamentelor 

silvotehnice - tăieri de 

regenerare ale arboretelor  

conform planurilor prevăzute 

în amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM  

1.12.3 A. Efectuarea de lucrări de 

recoltare/exploatare a masei 

lemnoase din habitatul 91Y0 

doar cu asigurarea menţinerii 

habitatului pe o suprafaţă  

echivalentă cu cea constatată 

în cadrul studiilor de 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 
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specialitate, şi cu menţinerea 

stării de conservare 

favorabilă a habitatului 91Y0 

pe o suprafaţă de minimum 

75% din suprafaţa totală 

1.12.4 A. Promovarea cu precădere 

a regenerării naturale în 

habitatul 91Y0 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.12.5 R. Interzicerea 

reîmpăduririlor şi a 

completărilor utilizând specii 

străine - alohtone, 

necaracteristice tipului 

natural fundamental de 

pădure, precum şi controlul 

reîmpăduririlor utilizând o 

singură specie în habitatele 

de interes comunitar - 

monoculturi 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.12.6 R. Interzicerea construcţiilor 

- inclusiv vetre de foc, 

crearea de noi poteci  fără 

avizul custozilor şi al 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS, C C, DS, 

APM, GM 
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autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

1.12.7 R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.12.8 R. Interzicerea păşunatului în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.12.9 A. Controlul tăierilor în 

delict în habitat 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

4.2.1.13 OS: Asigurarea conservării habitatului 3260, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

1.13.1 A. Păstrarea suprafeţelor 

actuale ale habitatului 3260 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA 

DS, OS, 

APM, GM 

1.13.2 R.Monitorizarea/limitarea 

activităţilor cu potenţial 

impact negativ - precum: 

canalizări, îndiguiri  asupra 

stării de conservare a 

habitatului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA 

DS, OS, 

APM, GM 

1.13.3 R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA 

DS, OS, 

APM, GM 
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apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului -  rază de 200 m  

1.13.4 R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA 

DS, OS, 

APM, GM 

1.13.5 R. Interzicerea construcţiilor 

- drumuri, cabane, case 

particulare, stâne,  fără 

avizul custozilor şi al 

autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA, 

APM 

DS, OS, 

GM 

1.13.6. R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA 

DS, OS, 

APM, GM 

4.2.1.14 OS: Asigurarea conservării habitatului 3270, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

1.14.1 A. Păstrarea suprafeţelor 

actuale ale habitatului 3270 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA 

DS, OS, 

APM, GM 

1.14.2 R.Monitorizarea/limitarea 

activităţilor cu potenţial 

impact negativ - precum: 

canalizări, îndiguiri  asupra 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA 

DS, OS, 

APM, GM 
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stării de conservare a 

habitatului 

1.14.3 R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului -  rază de 200 m  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA 

DS, OS, 

APM, GM 

1.14.4 R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA 

DS, OS, 

APM, GM 

1.14.5 R. Interzicerea construcţiilor 

- drumuri, cabane, case 

particulare, stâne,  fără 

avizul custozilor şi al 

autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA, 

APM 

DS, OS, 

GM 

1.14.6 R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA 

DS, OS, 

APM, GM 
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4.2.1.15 OS: Asigurarea conservării habitatului 40A0* în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

1.15.1 A. Monitorizarea instalării  

unor  specii  indicatori  ai  

degradării  habitatului 

40A0* 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

1.15.2 R. Interzicerea/limitarea 

construcţiilor - drumuri, 

cabane, case particulare, 

stâne,  fără avizul custozilor 

şi al autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

APM 

ONG, GM 

1.15.3. R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C ONG, GM 

4.2.1.16 OS: Asigurarea conservării habitatului 6240* în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

1.16.1 
A. Păstrarea suprafeţelor 

actuale ocupate de habitatul 

6240* 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

1.16.2 A. Monitorizarea instalării  

unor  specii  indicatori  ai  

degradării  structurii 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 
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specifice a habitatului  ONG, GM 

1.16.3 R. Interzicerea/limitarea 

construcţiilor - drumuri, 

cabane, case particulare, 

stâne,  fără avizul custozilor 

şi al autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

APM 

GM 

1.16.4. R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

APM 

GM 

4.2.1.17 OS: Asigurarea conservării habitatului 6430 în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

1.17.1 A. Monitorizarea instalării  

unor  specii  indicatori  ai  

degradării  structurii 

specifice a habitatului  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

1.17.2 R. Interzicerea/limitarea 

construcţiilor - drumuri, 

cabane, case particulare, 

stâne,  fără avizul custozilor 

şi al autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

APM 

GM 
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1.17.3. R.Interzicerea activităţilor cu 

potenţial impact negativ în 

habitat - precum: off road cu 

automobile sau motociclete  

în afara circuitelor special 

amenajate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM 

1.17.4 R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului -  rază de 200 m  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM 

1.17.5 R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM 

4.2.1.18 OS: Asigurarea conservării habitatului 6510 în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

1.18.1 A. Monitorizarea instalării  

unor  specii  indicatori  ai  

degradării  structurii 

specifice a habitatului  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

1.18.2 R. Interzicerea/limitarea 

construcţiilor - drumuri, 

cabane, case particulare, 

stâne,  fără avizul custozilor 

şi al autorităţilor de mediu în 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

APM 

Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 
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habitatul din sit 

1.18.3 R.Interzicerea activităţilor cu 

potenţial impact negativ în 

habitat - precum: off road cu 

automobile sau motociclete  

în afara circuitelor special 

amenajate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM 

1.18.4 R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului -  rază de 100 m  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM 

1.18.5 R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM 

4.2.1.19 OS: Asigurarea conservării habitatului 71 40 în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

1.19.1 A. Păstrarea suprafeţelor 

actuale ale habitatului 7140 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

ABA 

DS, OS, 

APM, GM 

1.19.2 R.Monitorizarea/limitarea 

activităţilor cu potenţial 

impact negativ - precum: 

canalizări, îndiguiri  asupra 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C ABA,DS, 

OS, APM, 

GM 
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stării de conservare a 

habitatului 

1.19.3 R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului - rază de 200 m  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C ABA,DS, 

OS, APM, 

GM 

1.19.4 R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C ABA,DS, 

OS, APM, 

GM 

1.19.5 R. Interzicerea construcţiilor 

- drumuri, cabane, case 

particulare, stâne,  fără 

avizul custozilor şi al 

autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C ABA,DS, 

OS, APM, 

GM 

1.19.6. R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C ABA,DS, 

OS, APM, 

GM 
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1.19.7 
R. Interzicerea păşunatului în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C ABA,DS, 

OS, APM, 

GM 

4.2.1.20 OS: Asigurarea conservării habitatulu i 8220 în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

1.20.1 A. Păstrarea suprafeţelor 

actuale ale habitatului 8220 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, GM 

1.20.2 R.Interzicerea activităţilor cu 

potenţial impact negativ - 

precum: extragerea 

rocilor/manipularea  asupra 

stării de conservare a 

habitatului fără avizul 

custozilor şi al autorităţilor 

de mediu în habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, GM 

1.20.3 R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului - rază de 100 m  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, GM 

1.20.4 R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, GM 
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1.20.5 R. Interzicerea construcţiilor 

- drumuri, cabane, case 

particulare, stâne,  fără 

avizul custozilor şi al 

autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, GM 

1.20.6. R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, GM 

1.20.7 R. Interzicerea păşunatului în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS, OS, 

APM, GM 

4.2.1.21 OS: Asigurarea conservării habitatului 8210 în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

1.21.1 A. Păstrarea suprafeţelor 

actuale ale habitatului 8210 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4   C DS, OS, 

APM, GM 

1.21.2 R.Interzicerea activităţilor cu 

potenţial impact negativ - 

precum: extragerea 

rocilor/manipularea  asupra 

stării de conservare a 

habitatului fără avizul 

custozilor şi al autorităţilor 

de mediu în habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4   C DS, OS, 

APM, GM 
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1.21.3 R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului - rază de 100 m  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4   C DS, OS, 

APM, GM 

1.21.4 R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4   C DS, OS, 

APM, GM 

1.21.5 R. Interzicerea construcţiilor 

- drumuri, cabane, case 

particulare, stâne,  fără 

avizul custozilor şi al 

autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4   C DS, OS, 

APM, GM 

1.21.6 R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4   C DS, OS, 

APM, GM 

1.21.7 R. Interzicerea păşunatului în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4   C DS, OS, 

APM, GM 

4.2.1.22 OS: Asigurarea conservării habitatului 9130, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 
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1.22.1 A. Efectuarea lucrărilor de 

îngrijire şi conducere a 

arboretelor tinere conform 

planurilor prevăzute în 

amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare, 

cu dirijarea compoziţiei 

arboretelor înspre tipul 

natural fundamental de 

pădure 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.22.2 A. Menţinerea arboretelor 

cât mai diversificate prin 

aplicarea tratamentelor 

silvotehnice - tăieri de 

regenerare ale arboretelor  

conform planurilor prevăzute 

în amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM  

1.22.3 
A. Efectuarea de lucrări de 

recoltare/exploatare a masei 

lemnoase din habitatul 9130 

doar cu asigurarea menţinerii 

habitatului pe o suprafaţă  

echivalentă cu cea constatată 

în cadrul studiilor de 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 
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specialitate, şi cu menţinerea 

stării de conservare 

favorabilă a habitatului 9130 

pe o suprafaţă de minimum 

75% din suprafaţa totală 

1.22.4 A. Promovarea cu precădere 

a regenerării naturale în 

habitatul 9130 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.22.5 R. Interzicerea 

reîmpăduririlor şi a 

completărilor utilizând specii 

străine - alohtone, 

necaracteristice tipului 

natural fundamental de 

pădure, precum şi controlul 

reîmpăduririlor utilizând o 

singură specie în habitatele 

de interes comunitar - 

monoculturi 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.22.6 R. Interzicerea construcţiilor 

- inclusiv vetre de foc, 

crearea de noi poteci  fără 

avizul custozilor şi al 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS, C C, DS, 

APM, GM 
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autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

1.22.7 R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.22.8 R. Interzicerea păşunatului în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.22.9 A. Controlul tăierilor în 

delict în habitat 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

4.2.1.23 OS: Asigurarea conservării habitatului 9110, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

1.23.1 A. Efectuarea lucrărilor de 

îngrijire şi conducere a 

arboretelor tinere conform 

planurilor prevăzute în 

amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare, 

cu dirijarea compoziţiei 

arboretelor înspre tipul 

natural fundamental de 

pădure 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 
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1.23.2 A. Menţinerea arboretelor 

cât mai diversificate prin 

aplicarea tratamentelor 

silvotehnice - tăieri de 

regenerare ale arboretelor  

conform planurilor prevăzute 

în amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM  

1.23.3 A. Efectuarea de lucrări de 

recoltare/exploatare a masei 

lemnoase din habitatul 9110 

doar cu asigurarea menţinerii 

habitatului pe o suprafaţă  

echivalentă cu cea constatată 

în cadrul studiilor de 

specialitate, şi cu menţinerea 

stării de conservare 

favorabilă a habitatului 9110 

pe o suprafaţă de minimum 

75% din suprafaţa totală 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.23.4 A. Promovarea cu precădere 

a regenerării naturale în 

habitatul 9110 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 
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1.23.5 R. Interzicerea 

reîmpăduririlor şi a 

completărilor utilizând specii 

străine - alohtone, 

necaracteristice tipului 

natural fundamental de 

pădure, precum şi controlul 

reîmpăduririlor utilizând o 

singură specie în habitatele 

de interes comunitar - 

monoculturi 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.23.6 R. Interzicerea construcţiilor 

- inclusiv vetre de foc, 

crearea de noi poteci  fără 

avizul custozilor şi al 

autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS, C C, DS, 

APM, GM 

1.23.7 R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.23.8 R. Interzicerea păşunatului în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 
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1.23.9 A. Controlul tăierilor în 

delict în habitat 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

4.2.1.24 OS: Asigurarea conservării habitatului 9150, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

1.24.1 A. Efectuarea lucrărilor de 

îngrijire şi conducere a 

arboretelor tinere conform 

planurilor prevăzute în 

amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare, 

cu dirijarea compoziţiei 

arboretelor înspre tipul 

natural fundamental de 

pădure 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.24.2 A. Menţinerea arboretelor 

cât mai diversificate prin 

aplicarea tratamentelor 

silvotehnice - tăieri de 

regenerare ale arboretelor  

conform planurilor prevăzute 

în amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM  
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1.24.3 A. Efectuarea de lucrări de 

recoltare/exploatare a masei 

lemnoase din habitatul 9150 

doar cu asigurarea menţinerii 

habitatului pe o suprafaţă  

echivalentă cu cea constatată 

în cadrul studiilor de 

specialitate, şi cu menţinerea 

stării de conservare 

favorabilă a habitatului 9150 

pe o suprafaţă de minimum 

75% din suprafaţa totală 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.24.4 A. Promovarea cu precădere 

a regenerării naturale în 

habitatul 9150 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.24.5 R. Interzicerea 

reîmpăduririlor şi a 

completărilor utilizând specii 

străine - alohtone, 

necaracteristice tipului 

natural fundamental de 

pădure, precum şi controlul 

reîmpăduririlor utilizând o 

singură specie în habitatele 

de interes comunitar - 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 
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monoculturi 

1.24.6 R. Interzicerea construcţiilor 

- inclusiv vetre de foc, 

crearea de noi poteci  fără 

avizul custozilor şi al 

autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS, C C, DS, 

APM, GM 

1.24.7 R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.24.8 R. Interzicerea păşunatului în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.24.9 A.Controlul tăierilor în delict 

în habitat 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

4.2.1.25 OS: Asigurarea conservării habitatului 91E0*, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 
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1.25.1 A. Efectuarea lucrărilor de 

îngrijire şi conducere a 

arboretelor tinere conform 

planurilor prevăzute în 

amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare, 

cu dirijarea compoziţiei 

arboretelor înspre tipul 

natural fundamental de 

pădure 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.25.2 A. Menţinerea arboretelor 

cât mai diversificate prin 

aplicarea tratamentelor 

silvotehnice - tăieri de 

regenerare ale arboretelor  

conform planurilor prevăzute 

în amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM  

1.25.3 A. Efectuarea de lucrări de 

recoltare/exploatare a masei 

lemnoase din habitatul 91E0 

doar cu asigurarea menţinerii 

habitatului pe o suprafaţă  

echivalentă cu cea constatată 

în cadrul studiilor de 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 
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specialitate, şi cu menţinerea 

stării de conservare 

favorabilă a habitatului 91E0 

pe o suprafaţă de minimum 

75% din suprafaţa totală 

1.25.4 A. Promovarea cu precădere 

a regenerării naturale în 

habitatul 91E0* 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.25.5 R. Interzicerea 

reîmpăduririlor şi a 

completărilor utilizând specii 

străine - alohtone, 

necaracteristice tipului 

natural fundamental de 

pădure, precum şi controlul 

reîmpăduririlor utilizând o 

singură specie în habitatele 

de interes comunitar - 

monoculturi 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.25.6 R. Interzicerea construcţiilor 

- inclusiv vetre de foc, 

crearea de noi poteci  fără 

avizul custozilor şi al 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS, C C, DS, 

APM, GM 
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autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

1.25.7 R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.25.8 R. Interzicerea păşunatului în 

habitat 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.25.9 A. Controlul tăierilor în 

delict în habitat 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

1.25.1

0 

R.Monitorizarea/limitarea 

activităţilor cu potenţial 

impact negativ - precum: 

canalizări, îndiguiri  asupra 

stării de conservare a 

habitatului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 OS C, DS, 

APM, GM 

4.2.1.26 OS: Asigurarea conservării habitatului 6410, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

1.26.1 A. Monitorizarea instalării  

unor  specii  indicatori  ai  

degradării  structurii 

specifice a habitatului   

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 
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1.26.2 R. Interzicerea/limitarea 

construcţiilor - drumuri, 

cabane, case particulare, 

stâne,  fără avizul custozilor 

şi al autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM, 

AAPL 

1.26.3. R.Interzicerea activităţilor cu 

potenţial impact negativ în 

habitat - precum: off road cu 

automobile sau motociclete  

în afara circuitelor special 

amenajate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM, 

AAPL 

1.26.4 R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului - rază de 100 m  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM, 

AAPL 

1.26.5 R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM, 

AAPL 

1.26.6 R. Interzicerea păşunatului în 

habitat 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4   C APM, GM, 

AAPL 
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1.26.7 R.Monitorizarea/limitarea 

activităţilor cu potenţial 

impact negativ - precum: 

canalizări, îndiguiri  asupra 

stării de conservare a 

habitatului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4   C APM, GM, 

AAPL 

4.2.1.27 OS: Asigurarea conservării habitatului 6520, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

1.27.1 A. Monitorizarea instalării  

unor  specii  indicatori  ai  

degradării  structurii 

specifice a habitatului   

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

1.27.2 R. Interzicerea/limitarea 

construcţiilor - drumuri, 

cabane, case particulare, 

stâne,  fără avizul custozilor 

şi al autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM, 

AAPL 

1.27.3 R.Interzicerea activităţilor cu 

potenţial impact negativ în 

habitat - precum: off road cu 

automobile sau motociclete  

în afara circuitelor special 

amenajate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM, 

AAPL 
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1.27.4 R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului - rază de 100 m  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM, 

AAPL 

1.27.5 R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM, 

AAPL 

4.2.1.28 OS: Asigurarea conservării  habitatului R5305 în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia. 

1.28.1 A. Monitorizarea instalării  

unor  specii  indicatori  ai  

degradării  structurii 

specifice a habitatului   

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

1.28.2 R. Interzicerea/limitarea 

construcţiilor - drumuri, 

cabane, case particulare, 

stâne,  fără avizul custozilor 

şi al autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM, 

AAPL 

1.28.3 R.Interzicerea activităţilor cu 

potenţial impact negativ în 

habitat - precum: off road cu 

automobile sau motociclete  

în afara circuitelor special 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM, 

AAPL 
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amenajate 

1.28.4 R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului - rază de 100 m  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM, 

AAPL 

1.28.5 R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM, 

AAPL 

1.28.6 R. Interzicerea păşunatului în 

habitat 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM, 

AAPL 

1.28.7 R.Monitorizarea/limitarea 

activităţilor cu potenţial 

impact negativ - precum: 

canalizări, îndiguiri  asupra 

stării de conservare a 

habitatului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C APM, GM, 

AAPL 

4.2.2 OG: Asigurarea bazei de informaţii/date referitoare la speciile şi habitatele pentru care a fost declarată aria naturală protejată - inclusiv starea de conservare a acestora  

4.2.2.1OS Realizarea/actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată şi monitorizarea  stării de conservare - pentru speciile de interes conservativ    



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

785 

2.1.1 A. Actualizarea inventarelor 

- evaluarea detaliată a stării 

de conservare pentru specia 

de interes conservativ Lynx 

lynx  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.1.2 A. Actualizarea inventarelor 

- evaluarea detaliată a stării 

de conservare pentru specia 

de interes conservativ Canis 

lupus  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.1.3 A. Actualizarea inventarelor 

- evaluarea detaliată a stării 

de conservare pentru specia 

de interes conservativ Myotis 

myotis 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.1.4 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a speciei Triturus 

cristatus 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.1.5 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a speciei 

Bombina variegata 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 
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2.1.6 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a speciei 

Austropotamobius 

torrentium 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.1.7 A. Actualizarea inventarelor 

- evaluarea detaliată a stării 

de conservare pentru specia 

de interes conservativ 

Carabus variolosus 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.1.8 A. Actualizarea inventarelor 

- evaluarea detaliată a stării 

de conservare pentru specia 

de interes conservativ 

Rosalia alpina 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.1.9 A. Actualizarea inventarelor 

- evaluarea detaliată a stării 

de conservare pentru specia 

de interes conservativ 

Isophya stysi 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

4.2.2.2 OS Actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată şi monitorizarea  stării de conservare - pentru habitate de interes conservativ    

2.2.1 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 
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conservare a habitatului 

9170 

ONG, GM 

2.2.2 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea stării de 

conservare a habitatului 

91M0 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.2.3 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

91Y0 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.2.4 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

3260 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.2.5 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

3270 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 
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2.2.6 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

40A0* 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.2.7 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea stării de 

conservare a habitatului 

6240* 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.2.8 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

6430 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.2.9 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

6510 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.2.10 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

7140 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 
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2.2.11 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

8220 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.2.12 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

8210 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.2.13 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

9130 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.2.14 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

9110 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.2.15 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

9150 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 
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2.2.16 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

91E0* 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.2.17 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

6410 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.2.18 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

6520 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.2.19 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

6230 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.2.20 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

91V0 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 
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2.2.21 A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

R5305 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

4.2.2.3 OS Actualizarea formularului standard şi a bazei de date naţionale   

2.3.1 A.Transmiterea datelor 

pentru actualizarea 

formularului standard şi a 

bazei de date naţionale 

Registrul Naţional Integrat al 

speciilor de floră, faună 

sălbatică şi al habitatelor 

naturale de interes 

conservativ în vederea 

completării cu toate datele 

noi aferente 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2 C APM, GM, 

AAPL 

4.2.2.4OS Elaborarea protocoalelor de monitorizare a stării de conservare a speciilor de interes conservativ   

2.4.1 
A. Elaborarea protocolului 

de monitorizare pentru 

specia  Lynx lynx  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.4.2 A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru specia 

Canis lupus 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 
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ONG, GM 

2.4.3 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru specia 

Myotis myotis 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.4.4 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru specia 

Triturus cristatus 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.4.5 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru specia 

Bombina variegata  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.4.6 A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru specia 

Austropotamobius 

torrentium  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.4.7 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru specia 

Carabus variolosus 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.4.8 A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru specia 

Rosalia alpina 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 
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ONG, GM 

2.4.9 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru specia 

Isophya stysi 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

4.2.2.5 OS Elaborarea protocoalelor de monitorizare a stării de conservare a habitatelor de interes conservativ    

2.5.1 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

9170 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.5.2 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

91M0 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.5.3 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

91Y0 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.5.4 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

3260 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.5.5 A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 
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3270 instituţie, 

ONG, GM 

2.5.6 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

40A0* 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.5.7 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

6240* 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.5.8 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

6430 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.5.9 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

6510 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.5.10 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

7140 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.5.11 A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

8220 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 
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ONG, GM 

2.5.12 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

8210 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.5.13 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

9130 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.5.14 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

9110 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.5.15 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

9150 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.5.16 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

91E0* 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.5.17 A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

6410 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 
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ONG, GM 

2.5.18 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

6520 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.5.19 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

6230 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.5.20 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

91V0 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

2.5.21 
A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

R5305 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

4.2.2.6 OS Realizarea/actualizarea inventarelor privind condiţiile generale biotice, abiotice şi de peisaj   

2.6.1 Actualizarea inventarelor 

privind condiţiile biotice, 

abiotice prin achiziţionarea 

şi interpretarea pentru 

speciile şi habitatele de 

interes conservativ a 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 3 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 
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informaţiilor şi hărţilor din 

amenajamentele silvice 

2.6.2 Actualizarea inventarelor 

privind condiţiile biotice şi 

abiotice ce influenţează 

speciile şi habitatele de 

interes conservativ prin 

achiziţionarea şi 

interpretarea imaginilor 

multispectrale/hyperspectrale 

şi scanărilor laser - terestre 

şi/sau aeriene 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 3 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

4.2.3 OG:Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu scopul menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes conservativ 

4.2.3.1 OS Materializarea limitelor pe teren şi menţinerea acestora   

3.1.1 A.Realizarea şi instalarea 

bornelor, panourilor şi 

indicatoarelor, pentru 

evidenţierea limitelor ariei 

naturale protejate şi a sitului 

Natura 2000 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS,OS,AA

PL 

3.1.2 A.Întreţinerea mijloacelor de 

semnalizare ale ariei naturale 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS,OS,AA

PL 
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protejate şi a sitului Natura 

2000 

4.2.3.2 OS Urmărirea respectării regulamentului şi a prevederilor planului de management   

3.2.1 A.Realizarea de patrule 

periodice pe teritoriul sitului 

şi al rezervaţiei 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C OS, ITRSV, 

APM, 

AAPL, GM 

3.2.2 A.Evaluarea impactului 

pentru proiectele, planurile şi 

programele care se 

realizează pe teritoriul sitului  

şi acordarea de avize - 

negative/pozitive/cu restricţii 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C, 

APM 

OS, ITRSV, 

APM, 

AAPL, GM 

4.2.3.3 OS Asigurarea finanţării/bugetului necesar pentru implementarea planului de management   

3.3.1 
A.Identificarea de surse de 

finanţare 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C OS, ITRSV, 

APM, 

AAPL, GM 

3.3.2 A. Elaborarea de cereri de 

finanţare pentru diferite 

fonduri şi programe de 

finanţare 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C OS, ITRSV, 

APM, 

AAPL, GM 

3.3.3 A. Perceperea de tarife 

pentru completarea 

resurselor financiare 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C OS, ITRSV, 

APM, 

AAPL, GM 

4.2.3.4 OS Asigurarea logisticii necesare pentru implementarea planului de management   
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3.4.1 A. Ajustarea/modificarea 

indicatorilor în funcţie de 

modificarea implementării 

planului de management 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2 C OS, ITRSV, 

APM, 

AAPL, GM 

3.4.2 A. Asigurarea logisticii 

necesare pentru 

implementarea planului de 

management 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C OS, ITRSV, 

APM, 

AAPL, GM 

3.4.3 A. Asigurarea necesarului 

pentru implementarea de 

măsuri ce vizează probleme 

apărute pe parcursul 

implementării, care nu sunt 

cuprinse în alte capitole ale 

prezentului plan  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C OS, ITRSV, 

APM, 

AAPL, GM 

4.2.3.5 OS: Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrare/management   

3.5.1 Evaluarea nevoilor de 

formare a personalului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 3 C - 

3.5.2 Desfăşurarea şi participarea 

la cursuri de instruire 

necesare 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2 C - 

3.5.3 Participarea la conferinţe de 

specialitate 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2 C - 

4.2.3.6 OS: Realizarea raportărilor necesare către autorit ăţi - Garda de Mediu, Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi 

altele asemenea 
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3.6.1 A. Elaborarea rapoartelor 

periodice de 

activitate/solicitate de 

autorităţi 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C - 

3.6.2 A. Analiza şi raportarea 

financiară 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C - 

4.2.4 OG: Creşterea nivelului de conştientizare - îmbunătăţirea cunoştinţelor şi schimbarea atitudinii şi comportamentului - pentru grupurile interesate care au impact asupra 

conservării biodiversităţii  

4.2.4.1 OS Realizarea şi implementarea Planului de acţiune privind conştientizarea publicului    

4.1.1 A. Realizarea de întâlniri 

pentru actualizarea/ 

elaborarea Planului de 

acţiune privind 

conştientizarea publicului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

4.1.2 A.Realizarea de materiale 

informative referitoare la sit 

- broşuri, pliante, postere, 

cărţi şi alte modalităţi de 

informare 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

instituţie, 

ONG, GM 

4.1.3 A. Elaborarea/Actualizarea 

site-ului web al sitului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2 C - 

4.1.4 A. Realizarea de panouri 

informative 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C - 
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4.1.5 A. Realizarea de întâlniri cu 

instituţii/organizaţii cu 

atribuţii referitoare la 

conservarea biodiversităţii  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2 C - 

4.1.6 
A.Organizarea de 

evenimente locale  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 3 C OS, ITRSV, 

APM, 

AAPL, GM 

4.1.7 
A.Organizarea de activităţi 

educative cu copiii şi tinerii 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C OS, ITRSV, 

APM, 

AAPL, GM 

4.2.5 OG: Menţinerea şi promovarea activităţilor durabile de exploatare a resurselor naturale şi reducerea celor nedurabile 

4.2.5.1 OS Promovarea utilizării durabile a resurselor   

5.1.1 A. Promovarea includerii 

prevederilor PM în 

amenajamentele silvice - 

măsurile referitoare la 

speciile de animale din 

habitatele forestiere - în 

amenajamentul silvic 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2 C,OS DS, 

APM,ITRS

V 

5.1.2 A. Promovarea includerii 

prevederilor Planului de 

management al sitului - 

măsurile referitoare la 

habitatele forestiere - în 

amenajamentul silvic 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C,OS DS, APM 
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5.1.3 A. Sprijinirea cu informaţii 

în cazul aplicării pentru 

procesul de certificare a 

managementului forestier - 

FSC  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C DS,OS,AA

PL 

5.1.4 A.Promovarea includerii 

măsurilor şi regulilor de 

gestionare durabilă a 

pajiştilor în contractele de 

închiriere a suprafeţelor de 

pajişte 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2 C DADR/ 

APIA 

5.1.5 A.Sprijinirea cu 

informaţii/date/avize a 

proprietarilor interesaţi 

asupra mijloacelor de 

obţinere a compensaţiilor 

financiare pentru terenurile 

din sit şi arie 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C OS, ITRSV, 

APM, 

AAPL, GM 

4.2.5.2 OS Promovarea unei dezvoltări urbane durabile a localităţilor aflate pe teritoriul sau în vecinătatea sitului 

5.2.1 A. Sprijinirea cu informaţii 

în procesul de 

elaborare/actualizare a 

planurilor de urbanism - 

PUG, PUZ 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2 C AAPL 

4.2.5.3 OS Promovarea realizării şi comercializării de produse tradiţionale, etichetate cu sigla sitului 
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5.3.1 

A. Conceperea şi distribuirea 

siglei sitului către 

producătorii locali de 

produse tradiţionale 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2 C Partener 

design - 

ONG, firmă 

privată, 

instituţie,  

Producători 

locali  

5.3.2 A. Prezentarea produselor 

tradiţionale locale etichetate 

cu sigla sitului pe paginile 

web existente.  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2 C Producători 

locali 

produse 

tradiţionale 

4.2.6 OG: Crearea de oportunităţi pentru desfăşurarea unui turism durabil - prin intermediul valorilor naturale şi culturale - cu scopul limitării impactului asupra mediului 

4.2.6.1 OS Realizarea şi implementarea Strategiei de management a vizitatorilor  

6.1.1 

A. Realizarea Strategiei de 

management a vizitatorilor 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C Partener 

ştiinţific - 

Instituţie, 

ONG  

6.1.2 

A. Crearea unor trasee 

ecoturistice în sit 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2 C OS, 

Partener 

ştiinţific - 

Instituţie, 

ONG,  DS 

6.1.3 A. Dezvoltarea de 

parteneriate cu persoane şi 

instituţii relevante 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2 C - 
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6.1.4 
A. Monitorizarea impactului 

turismului asupra stării de 

conservare a speciilor şi 

habitatelor  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1 C OS, 

Partener 

ştiinţific - 

Instituţie, 

ONG,  DS 

6.1.5 

A. Evaluarea proceselor de 

dezvoltare locală şi impact 

asupra mediului 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2 C OS, 

Partener 

ştiinţific - 

Instituţie, 

ONG,  DS 

  Abrevieri                                               

  AAPL Autorităţi ale Administraţiei Publice Locale         

 ANPA Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură         

  APIA Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură       

  APM Agenţia de Protecţia Mediului              

  DADR Direcţia Agricolă Judeţeană               

  DS Direcţia Silvică               

  ITRSV Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare     

  GNM Garda Naţională de Mediu              

 ABA Administraţia Bazinală de Apă             

 

Estimarea resurselor umane, resurse materiale: 
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Resursele umane şi materiale sunt centralizate în tabelul următor şi reprezintă estimări necesare pentru implementarea şi monitorizarea planului 

de management. Aceste resurse pot fi modificate în funcţie de necesităţile reale ale fiecărei activităţi. 

Tabelul nr. 513 

Estimarea resurselor umane, resurse materiale 

Nr. Activitate 

Resurse 

Umane - pot 

fi diferite în 

funcţie de 

contractor  

Resurse Materiale - altele decât cele necesare 

dotării permanente a custodelui  

Resurse financiare estimate 
Alocare 

subprogram 

    
Total - 

zile/om  

Denumire UM Cant. Total - 

lei  
Sursa fonduri   

4.2.1 

OG: Asigurarea conservării 

speciilor şi habitatelor pentru 

care a fost declarată aria 

naturală protejată, în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acestora  

* * * * * 

* * 

4.2.1.1 

OS: Asigurarea conservării 

speciei Lynx lynx 1361,  în 

sensul menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acesteia 

* * * * * 

* * 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

806 

1.1.1 

A. Menţinerea calităţii 

habitatelor forestiere pentru 

specia Lynx lynx printr-un 

management durabil 

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.1.2 

A. Educarea localnicilor şi a 

factorilor interesaţi - 

crescători de animale, 

gestionari fonduri vânătoare, 

vânători  

* * * * * 

SP33/p3 

1.1.3 
A. Instituirea şi respectarea 

zonelor de linişte pentru râs 

* * * * * 
Sp13/p1 

1.1.4 

R. Evaluarea construirii de 

noi căi de acces, drumuri – 

infrastructură de transport 

prin prisma necesităţii 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

speciei Lynx lynx. 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.1.5 

R. Limitarea vânării şi 

eliminarea braconajului 

speciei în cadrul sitului 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.1.6 

R. Limitarea dezvoltării 

aşezărilor umane în habitatul 

utilizat de specie 

* * * * * 

Sp13/p1 
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1.1.7 

R. Limitarea accesului 

motorizat pe drumurile 

forestiere secundare şi 

interzicerea accesului 

motorizat în afara drumurilor 

- off-road 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.1.8 

R. Reglementarea / controlul 

activităţilor turistice - vetre 

de foc, crearea de noi poteci  

* * * * * 

Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.1 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.2 

OS: Asigurarea conservării 

speciei Canis lupus 1352, în 

sensul menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acesteia 

* * * * * 

0   

1.2.1 

A. Menţinerea calităţii 

habitatelor forestiere pentru 

specia Canis lupus printr-un 

management durabil 

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.2.2 

A. Educarea localnicilor şi a 

factorilor interesaţi - 

crescători de animale, 

gestionari fonduri vânătoare, 

vânători  

* * * * * 

SP33/p3 

1.2.3 A. Instituirea şi respectarea * * * * * Sp13/p1 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

808 

zonelor de linişte pentru lup 

1.2.4 

R. Evaluarea construirii de 

noi căi de acces, drumuri – 

infrastructură de transport 

prin prisma necesităţii 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

speciei Canis lupus. 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.2.5 

R. Limitarea vânării şi 

eliminarea braconajului 

speciei în cadrul sitului 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.2.6 

R. Limitarea dezvoltării 

aşezărilor umane în cadrul 

sitului 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.2.7 

R. Limitarea accesului 

motorizat pe drumurile 

forestiere secundare şi 

interzicerea accesului 

motorizat în afara drumurilor 

- off-road 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.2.8 

R. Reglementarea / controlul 

activităţilor turistice - vetre 

de foc, crearea de noi poteci 

* * * * * 

Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.2 30(15*2-n)        21600     
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4.2.1.3  

 OS: Asigurarea conservării 

speciei Myotis myotis 1324, 

în sensul menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acesteia 

          

    

1.3.1 

A. Menţinerea calităţii 

habitatelor forestiere printr-

un management durabil 

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.3.2 

R. Menţinerea arborilor 

parţial uscaţi, bătrâni, 

scorburoşi sau rupţi 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.3.3 

A. Efectuarea lucrărilor de 

îngrijire şi conducere a 

arboretelor tinere 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.3.4 
A. Aplicarea tratamentelor 

silvotehnice 

* * * * * 
Sp13/p1 

1.3.5 
A. Menţinerea şi creşterea 

calităţii habitatelor deschise 

* * * * * 
Sp13/p1 

1.3.6 

R. Limitarea/Interzicerea 

utilizării produselor biocide, 

hormoni şi substanţe chimice 

* * * * * 

Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.3 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.4   

OS: Asigurarea conservării 

speciei Triturus cristatus 

1166, în sensul menţinerii 
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stării de conservare 

favorabilă a acesteia 

1.4.1 

A. Menţinerea calităţii 

habitatelor acvatice pentru 

specia Triturus cristatus 

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.4.2 

A. Monitorizarea întinderii şi 

suprafeţei acumulărilor 

temporare şi permanente de 

apă din sit 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.4.3 
A. Crearea de noi habitate 

acvatice de reproducere în sit 

* * * * * 
Sp13/p1 

1.4.4 

R. Reglementarea, limitarea 

şi/sau interzicerea oricăror 

activităţi susceptibile să ducă 

la reducerea suprafeţelor 

ocupate de habitate acvatice 

permanente şi temporare din 

sit 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.4.5 
R. Interzicerea poluării 

apelor şi zonelor umede 

* * * * * 
Sp13/p1 

1.4.6 

R. Interzicerea circulaţiei 

motorizate în scop de 

agrement pe drumurile 

forestiere şi drumurile de  

* * * * * 

Sp13/p1 
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pământ, precum şi în afara 

drumurilor, în perioada de 

reproducere a speciei. 

  Total OS 4.2.1.4 10(10*1-n)        7200     

4.2.1.5  

OS: Asigurarea conservării 

speciei Bombina variegata 

1193, în sensul menţinerii 

stării de conservare 

favorabilă a acesteia 

          

    

1.5.1 

A. Menţinerea calităţii 

habitatelor acvatice pentru 

specia Bombina variegata  

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, 

Donaţii,  

Sponsorizări,  

Taxe şi avize, 

Alte surse 

Sp13/p1 

1.5.2 

A. Monitorizarea întinderii şi 

suprafeţei acumulărilor 

temporare şi permanente de 

apă din sit 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.5.3 
A. Crearea de noi habitate 

acvatice de reproducere în sit 

* * * * * 
Sp13/p1 

1.5.4 

R. Reglementarea, limitarea 

şi/sau interzicerea oricăror 

activităţi susceptibile să ducă 

la reducerea suprafeţelor 

ocupate de habitate acvatice 

permanente şi temporare din 

* * * * * 

Sp13/p1 
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sit 

1.5.5 
R. Interzicerea poluării 

apelor şi zonelor umede 

* * * * * 
Sp13/p1 

1.5.6 

R. Interzicerea circulaţiei 

motorizate în scop de 

agrement pe drumurile 

forestiere şi drumurile de  

pământ, precum şi în afara 

drumurilor, în perioada de 

reproducere a speciei. 

* * * * * 

Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.5 10(10*1-n)        7200     

4.2.1.6  

OS: Asigurarea conservării 

speciei Austropotamobius 

torrentium 1093, în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acesteia 

          

    

1.6.1 

A. Menţinerea apelor 

curgătoare folosite de 

Austropotamobius 

torrentium 

* * * * * 
Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sp13/p1 
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1.6.2 

R. Menţinerea nepoluată a 

suprafeţelor umede folosite 

de această specie - bălţi, 

pâraie, şanţuri cu apă  

* * * * * Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 
Sp13/p1 

1.6.3 

R. Interzicerea utilizării 

insecticidelor în apropierea 

punctelor de prezenţă certă a 

speciei 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.6.4 

R. Interzicerea vătămării, 

capturării - cu excepţia celei 

în scop ştiinţific, deţinerii, 

comercializării speciei 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.6.5 

R. Interzicerea colectării 

racilor de ponoare în scopul 

consumării sau 

comercializării 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.6.6 

R. Interzicerea înfiinţării 

fermelor de raci în 

perimetrul ariei protejate 

* * * * * 

Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.6 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.7  

OS: Asigurarea conservării 

speciei Carabus variolosus 

4014, în sensul menţinerii 

stării de conservare 

favorabilă a acesteia 
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1.7.1 

A. Menţinerea apelor 

curgătoare folosite de 

Carabus variolosus  

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.7.2 

R. Menţinerea nepoluată a 

suprafeţelor umede folosite 

de această specie - bălţi, 

pâraie, şanţuri cu apă  

* * * * * 

Sp13/p1 

1.7.3 

R. Interzicerea utilizării 

insecticidelor în apropierea 

punctelor de prezenţă certă a 

speciei 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.7.4 

R. Interzicerea vătămării, 

capturării - cu excepţia celei 

în scop ştiinţific, deţinerii, 

comercializării speciei 

* * * * * 

Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.7 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.8  

OS: Asigurarea conservării 

speciei Rosalia alpina 1087, 

în sensul menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acesteia 

          

    

1.8.1 

A. Menţinerea în pădure a 

minim 3-5 arbori/ha parţial 

uscaţi, bătrâni sau rupţi, în 

special în apropierea 

* * * * * 
Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sp13/p1 
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punctelor de prezenţă a 

speciei 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

1.8.2 

R. Interzicerea utilizării 

insecticidelor în apropierea 

punctelor de prezenţă certă a 

speciei 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.8.3 

R. Interzicerea vătămării, 

capturării - cu excepţia celei 

în scop ştiinţific, deţinerii, 

comercializării speciei 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.8.4 

R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în apropierea 

punctelor de prezenţă certă a 

speciei - cca. 0,5-1 km 

* * * * * 

Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.8 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.9  

OS: Asigurarea conservării 

speciei Isophya stysi 4050, în 

sensul menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acesteia 

          

    

1.9.1 

Cosirea vegetaţiei pajiştilor 

mezofile şi mezohigrofile în 

punctele de prezenţă certă a 

speciei 

* * * * * Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

Sp13/p1 
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1.9.2 

R. Interzicerea utilizării 

insecticidelor în apropierea 

punctelor de prezenţă certă a 

speciei 

* * * * * avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.9.3 

R. Interzicerea vătămării, 

capturării - cu excepţia celei 

în scop ştiinţific, deţinerii, 

comercializării speciei 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.9.4 

R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în apropierea 

punctelor de prezenţă certă a 

speciei - cca. 0,5-1 km 

* * * * * 

Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.9 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.10  

OS: Asigurarea conservării 

habitatului 9170, în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acestuia 

          

    

1.10.1 

A. Efectuarea lucrărilor de 

îngrijire şi conducere a 

arboretelor tinere conform 

planurilor prevăzute în 

amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare, 

* * * * * 
Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 
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cu dirijarea compoziţiei 

arboretelor înspre tipul 

natural fundamental de 

pădure 

1.10.2 

A. Menţinerea arboretelor 

cât mai diversificate prin 

aplicarea tratamentelor 

silvotehnice - tăieri de 

regenerare ale arboretelor  

conform planurilor prevăzute 

în amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.10.3 

A. Efectuarea de lucrări de 

recoltare/exploatare a masei 

lemnoase din habitatul 9170 

doar cu asigurarea menţinerii 

habitatului pe o suprafaţă  

echivalentă cu cea constatată 

în cadrul studiilor de 

specialitate, şi cu menţinerea 

stării de conservare 

favorabilă a habitatului 9170 

pe o suprafaţă de minimum 

75% din suprafaţa totală 

* * * * * 

Sp13/p1 
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1.10.4 

A. Promovarea cu precădere 

a regenerării naturale în 

habitatul 9170 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.10.5 

R. Interzicerea 

reîmpăduririlor şi a 

completărilor utilizând specii 

străine - alohtone, 

necaracteristice tipului 

natural fundamental de 

pădure, precum şi controlul 

reîmpăduririlor utilizând o 

singură specie în habitatele 

de interes comunitar - 

monoculturi 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.10.6 

R. Interzicerea construcţiilor 

- inclusiv vetre de foc, 

crearea de noi poteci fără 

avizul custozilor şi al 

autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.10.7 

R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

* * * * * 

Sp13/p1 
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circuitelor special amenajate 

1.10.8 
R. Interzicerea păşunatului în 

habitatul din sit 

* * * * * 
Sp13/p1 

1.10.9 
A. Controlul tăierilor în 

delict în habitat 

* * * * * 
Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.10 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.11  

OS: Asigurarea conservării 

habitatului 91M0, în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acestuia 

          

    

1.11.1 

A. Efectuarea lucrărilor de 

îngrijire şi conducere a 

arboretelor tinere conform 

planurilor prevăzute în 

amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare, 

cu dirijarea compoziţiei 

arboretelor înspre tipul 

natural fundamental de 

pădure 

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 
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1.11.2 

A. Menţinerea arboretelor 

cât mai diversificate prin 

aplicarea tratamentelor 

silvotehnice - tăieri de 

regenerare ale arboretelor  

conform planurilor prevăzute 

în amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.11.3 

A. Efectuarea de lucrări de 

recoltare/exploatare a masei 

lemnoase din habitatul 91M0 

doar cu asigurarea menţinerii 

habitatului pe o suprafaţă  

echivalentă cu cea constatată 

în cadrul studiilor de 

specialitate, şi cu menţinerea 

stării de conservare 

favorabilă a habitatului 

91M0 pe o suprafaţă de 

minimum 75% din suprafaţa 

totală 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.11.4 

A. Promovarea cu precădere 

a regenerării naturale în 

habitatul 91M0 

* * * * * 

Sp13/p1 
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1.11.5 

R. Interzicerea 

reîmpăduririlor şi a 

completărilor utilizând specii 

străine - alohtone, 

necaracteristice tipului 

natural fundamental de 

pădure, precum şi controlul 

reîmpăduririlor utilizând o 

singură specie în habitatele 

de interes comunitar - 

monoculturi 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.11.6 

R. Interzicerea construcţiilor 

- inclusiv vetre de foc, 

crearea de noi poteci  fără 

avizul custozilor şi al 

autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.11.7 

R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.11.8 
R. Interzicerea păşunatului în 

habitatul din sit 

* * * * * 
Sp13/p1 
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1.11.9 
A. Controlul tăierilor în 

delict în habitat 

* * * * * 
Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.11 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.12  

OS: Asigurarea conservării 

habitatului 91Y0, în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acestuia 

          

    

1.12.1 

A. Efectuarea lucrărilor de 

îngrijire şi conducere a 

arboretelor tinere conform 

planurilor prevăzute în 

amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare, 

cu dirijarea compoziţiei 

arboretelor înspre tipul 

natural fundamental de 

pădure 

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.12.2 

A. Menţinerea arboretelor 

cât mai diversificate prin 

aplicarea tratamentelor 

silvotehnice - tăieri de 

regenerare ale arboretelor  

conform planurilor prevăzute 

în amenajamentele silvice 

* * * * * 

Sp13/p1 
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aprobate şi aflate în vigoare 

1.12.3 

A. Efectuarea de lucrări de 

recoltare/exploatare a masei 

lemnoase din habitatul 91Y0 

doar cu asigurarea menţinerii 

habitatului pe o suprafaţă  

echivalentă cu cea constatată 

în cadrul studiilor de 

specialitate, şi cu menţinerea 

stării de conservare 

favorabilă a habitatului 91Y0 

pe o suprafaţă de minimum 

75% din suprafaţa totală 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.12.4 

A. Promovarea cu precădere 

a regenerării naturale în 

habitatul 91Y0 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.12.5 

R. Interzicerea 

reîmpăduririlor şi a 

completărilor utilizând specii 

străine - alohtone, 

necaracteristice tipului 

* * * * * 

Sp13/p1 
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natural fundamental de 

pădure, precum şi controlul 

reîmpăduririlor utilizând o 

singură specie în habitatele 

de interes comunitar - 

monoculturi 

1.12.6 

R. Interzicerea construcţiilor 

- inclusiv vetre de foc, 

crearea de noi poteci  fără 

avizul custozilor şi al 

autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.12.7 

R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.12.8 
R. Interzicerea păşunatului în 

habitatul din sit 

* * * * * 
Sp13/p1 

1.12.9 
A. Controlul tăierilor în 

delict în habitat 

* * * * * 
Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.12 30(15*2-n)        21600     
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4.2.1.13  

OS: Asigurarea conservării 

habitatului 3260, în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acestuia 

          

    

1.13.1 
A. Păstrarea suprafeţelor 

actuale ale habitatului 3260 

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.13.2 

R.Monitorizarea/limitarea 

activităţilor cu potenţial 

impact negativ - precum: 

canalizări, îndiguiri  asupra 

stării de conservare a 

habitatului 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.13.3 

R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului -  rază de 200 m  

* * * * * 

Sp13/p1 

1.13.4 

R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.13.5 

R. Interzicerea construcţiilor 

- drumuri, cabane, case 

particulare, stâne, fără avizul 

* * * * * 

Sp13/p1 
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custozilor şi al autorităţilor 

de mediu în habitatul din sit 

1.13.6. 

R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

* * * * * 

Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.13 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.14  

OS: Asigurarea conservării 

habitatului 3270, în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acestuia 

          

    

1.14.1 
A. Păstrarea suprafeţelor 

actuale ale habitatului 3260 

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.14.2 

R.Monitorizarea/limitarea 

activităţilor cu potenţial 

impact negativ - precum: 

canalizări, îndiguiri  asupra 

stării de conservare a 

habitatului 

* * * * * 

Sp13/p1 
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1.14.3 

R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului -  rază de 200 m  

* * * * * 

Sp13/p1 

1.14.4 

R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.14.5 

R. Interzicerea construcţiilor 

- drumuri, cabane, case 

particulare, stâne, fără avizul 

custozilor şi al autorităţilor 

de mediu în habitatul din sit 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.14.6 

R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

* * * * * 

Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.14 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.15  

OS: Asigurarea conservării 

habitatului 40A0* în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 
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acestuia 

1.15.1 

A. Monitorizarea instalării  

unor  specii  indicatori  ai  

degradării  habitatului 

40A0* 

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.15.2 

R. Interzicerea/limitarea 

construcţiilor - drumuri, 

cabane, case particulare, 

stâne, fără avizul custozilor 

şi al autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.15.3. 

R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

* * * * * 

Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.15 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.16  

OS: Asigurarea conservării 

habitatului 6240* în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acestuia 
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1.16.1 

A. Păstrarea suprafeţelor 

actuale ocupate de habitatul 

6240* 

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.16.2 

A. Monitorizarea instalării  

unor  specii  indicatori  ai  

degradării  structurii 

specifice a habitatului  

* * * * * 

Sp13/p1 

1.16.3 

R. Interzicerea/limitarea 

construcţiilor - drumuri, 

cabane, case particulare, 

stâne, fără avizul custozilor 

şi al autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.16.4. 

R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

* * * * * 

Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.16 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.17  

OS: Asigurarea conservării 

habitatului 6430 în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acestuia 
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1.17.1 

A. Monitorizarea instalării  

unor  specii  indicatori  ai  

degradării  structurii 

specifice a habitatului  

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.17.2 

R. Interzicerea/limitarea 

construcţiilor - drumuri, 

cabane, case particulare, 

stâne, fără avizul custozilor 

şi al autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.17.3. 

R.Interzicerea activităţilor cu 

potenţial impact negativ în 

habitat - precum: off road cu 

automobile sau motociclete  

în afara circuitelor special 

amenajate 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.17.4 

R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului -  rază de 200 m  

* * * * * 

Sp13/p1 

1.17.5 

R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

* * * * * 

Sp13/p1 
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  Total OS 4.2.1.17 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.18  

OS: Asigurarea conservării 

habitatului 6510 în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acestuia 

          

    

1.18.1 

A. Monitorizarea instalării  

unor specii indicatori ai 

degradării  structurii 

specifice a habitatului  

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.18.2 

R. Interzicerea/limitarea 

construcţiilor - drumuri, 

cabane, case particulare, 

stâne, fără avizul custozilor 

şi al autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.18.3 

R.Interzicerea activităţilor cu 

potenţial impact negativ în 

habitat - precum: off road cu 

automobile sau motociclete  

în afara circuitelor special 

amenajate 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.18.4 

R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

* * * * * 

Sp13/p1 
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apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului -  rază de 100 m  

1.18.5 

R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

* * * * * 

Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.18 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.19  

OS: Asigurarea conservării 

habitatului 7140 în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acestuia 

          

    

1.19.1 
A. Păstrarea suprafeţelor 

actuale ale habitatului 7140 

* * * * * 
  Sp13/p1 

1.19.2 

R.Monitorizarea/limitarea 

activităţilor cu potenţial 

impact negativ - precum: 

canalizări, îndiguiri  asupra 

stării de conservare a 

habitatului 

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.19.3 

R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

* * * * * 

Sp13/p1 
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habitatului - rază de 200 m  

1.19.4 

R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.19.5 

R. Interzicerea construcţiilor 

- drumuri, cabane, case 

particulare, stâne, fără avizul 

custozilor şi al autorităţilor 

de mediu în habitatul din sit. 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.19.6. 

R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.19.7 
R. Interzicerea păşunatului în 

habitatul din sit 

* * * * * 
Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.19 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.20  

OS: Asigurarea conservării 

habitatului 8220 în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acestuia 
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1.20.1 
A. Păstrarea suprafeţelor 

actuale ale habitatului 8220 

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.20.2 

R.Interzicerea activităţilor cu 

potenţial impact negativ - 

precum: extragerea 

rocilor/manipularea  asupra 

stării de conservare a 

habitatului fără avizul 

custozilor şi al autorităţilor 

de mediu în habitatul din sit 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.20.3 

R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului - rază de 100 m  

* * * * * 

Sp13/p1 

1.20.4 

R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.20.5 

R. Interzicerea construcţiilor 

- drumuri, cabane, case 

particulare, stâne, fără avizul 

custozilor şi al autorităţilor 

de mediu în habitatul din sit 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.20.6. R. Interzicerea activităţilor * * * * * Sp13/p1 
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cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

1.20.7 
R. Interzicerea păşunatului în 

habitatul din sit 

* * * * * 
Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.20 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.21  

OS: Asigurarea conservării 

habitatului 8210 în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acestuia 

          

    

1.21.1 
A. Păstrarea suprafeţelor 

actuale ale habitatului 8210 

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.21.2 

R.Interzicerea activităţilor cu 

potenţial impact negativ - 

precum: extragerea 

rocilor/manipularea  asupra 

stării de conservare a 

habitatului fără avizul 

custozilor şi al autorităţilor 

de mediu în habitatul din sit 

* * * * * 

Sp13/p1 
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1.21.3 

R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului - rază de 100 m  

* * * * * 

Sp13/p1 

1.21.4 

R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.21.5 

R. Interzicerea construcţiilor 

- drumuri, cabane, case 

particulare, stâne, fără avizul 

custozilor şi al autorităţilor 

de mediu în habitatul din sit 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.21.6 

R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.21.7 
R. Interzicerea păşunatului în 

habitatul din sit 

* * * * * 
Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.21 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.22  
OS: Asigurarea conservării 

habitatului 9130, în sensul 
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menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acestuia 

1.22.1 

A. Efectuarea lucrărilor de 

îngrijire şi conducere a 

arboretelor tinere conform 

planurilor prevăzute în 

amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare, 

cu dirijarea compoziţiei 

arboretelor înspre tipul 

natural fundamental de 

pădure 

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.22.2 

A. Menţinerea arboretelor 

cât mai diversificate prin 

aplicarea tratamentelor 

silvotehnice - tăieri de 

regenerare ale arboretelor  

conform planurilor prevăzute 

în amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare 

* * * * * 

Sp13/p1 
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1.22.3 

A. Efectuarea de lucrări de 

recoltare/exploatare a masei 

lemnoase din habitatul 9130 

doar cu asigurarea menţinerii 

habitatului pe o suprafaţă  

echivalentă cu cea constatată 

în cadrul studiilor de 

specialitate, şi cu menţinerea 

stării de conservare 

favorabilă a habitatului 9130 

pe o suprafaţă de minimum 

75% din suprafaţa totală 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.22.4 

A. Promovarea cu precădere 

a regenerării naturale în 

habitatul 9130 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.22.5 

R. Interzicerea 

reîmpăduririlor şi a 

completărilor utilizând specii 

străine – alohtone, 

necaracteristice tipului 

natural fundamental de 

pădure, precum şi controlul 

reîmpăduririlor utilizând o 

singură specie în habitatele 

de interes comunitar - 

* * * * * 

Sp13/p1 
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monoculturi 

1.22.6 

R. Interzicerea construcţiilor 

- inclusiv vetre de foc, 

crearea de noi poteci  fără 

avizul custozilor şi al 

autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.22.7 

R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.22.8 
R. Interzicerea păşunatului în 

habitatul din sit 

* * * * * 
Sp13/p1 

1.22.9 
A. Controlul tăierilor în 

delict în habitat 

* * * * * 
Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.22 30(15*2-n)        21600     
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4.2.1.23  

OS: Asigurarea conservării 

habitatului 9110, în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acestuia 

          

    

1.23.1 

A. Efectuarea lucrărilor de 

îngrijire şi conducere a 

arboretelor tinere conform 

planurilor prevăzute în 

amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare, 

cu dirijarea compoziţiei 

arboretelor înspre tipul 

natural fundamental de 

pădure 

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.23.2 

A. Menţinerea arboretelor 

cât mai diversificate prin 

aplicarea tratamentelor 

silvotehnice - tăieri de 

regenerare ale arboretelor  

conform planurilor prevăzute 

în amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare 

* * * * * 

Sp13/p1 
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1.23.3 

A. Efectuarea de lucrări de 

recoltare/exploatare a masei 

lemnoase din habitatul 9110 

doar cu asigurarea menţinerii 

habitatului pe o suprafaţă  

echivalentă cu cea constatată 

în cadrul studiilor de 

specialitate, şi cu menţinerea 

stării de conservare 

favorabilă a habitatului 9110 

pe o suprafaţă de minimum 

75% din suprafaţa totală 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.23.4 

A. Promovarea cu precădere 

a regenerării naturale în 

habitatul 9110 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.23.5 

R. Interzicerea 

reîmpăduririlor şi a 

completărilor utilizând specii 

străine - alohtone, 

necaracteristice tipului 

natural fundamental de 

pădure, precum şi controlul 

reîmpăduririlor utilizând o 

singură specie în habitatele 

de interes comunitar - 

* * * * * 

Sp13/p1 
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monoculturi 

1.23.6 

R. Interzicerea construcţiilor 

- inclusiv vetre de foc, 

crearea de noi poteci  fără 

avizul custozilor şi al 

autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.23.7 

R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.23.8 
R. Interzicerea păşunatului în 

habitatul din sit 

* * * * * 
Sp13/p1 

1.23.9 
A. Controlul tăierilor în 

delict în habitat 

* * * * * 
Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.23 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.24  

OS: Asigurarea conservării 

habitatului 9150, în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 
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acestuia 

1.24.1 

A. Efectuarea lucrărilor de 

îngrijire şi conducere a 

arboretelor tinere conform 

planurilor prevăzute în 

amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare, 

cu dirijarea compoziţiei 

arboretelor înspre tipul 

natural fundamental de 

pădure 

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.24.2 

A. Menţinerea arboretelor 

cât mai diversificate prin 

aplicarea tratamentelor 

silvotehnice - tăieri de 

regenerare ale arboretelor  

conform planurilor prevăzute 

în amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.24.3 

A. Efectuarea de lucrări de 

recoltare/exploatare a masei 

lemnoase din habitatul 9150 

doar cu asigurarea menţinerii 

habitatului pe o suprafaţă  

* * * * * 

Sp13/p1 
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echivalentă cu cea constatată 

în cadrul studiilor de 

specialitate, şi cu menţinerea 

stării de conservare 

favorabilă a habitatului 9150 

pe o suprafaţă de minimum 

75% din suprafaţa totală 

1.24.4 

A. Promovarea cu precădere 

a regenerării naturale în 

habitatul 9150 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.24.5 

R. Interzicerea 

reîmpăduririlor şi a 

completărilor utilizând specii 

străine - alohtone, 

necaracteristice tipului 

natural fundamental de 

pădure, precum şi controlul 

reîmpăduririlor utilizând o 

singură specie în habitatele 

de interes comunitar - 

monoculturi 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.24.6 

R. Interzicerea construcţiilor 

- inclusiv vetre de foc, 

crearea de noi poteci fără 

avizul custozilor şi al 

* * * * * 

Sp13/p1 
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autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

1.24.7 

R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.24.8 
R. Interzicerea păşunatului în 

habitatul din sit 

* * * * * 
Sp13/p1 

1.24.9 
A.Controlul tăierilor în delict 

în habitat 

* * * * * 
Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.24 30(15*2-n)        21600   

4.2.1.25  

OS: Asigurarea conservării 

habitatului 91E0*, în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acestuia 

          

    

1.25.1 

A. Efectuarea lucrărilor de 

îngrijire şi conducere a 

arboretelor tinere conform 

planurilor prevăzute în 

amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare, 

* * * * * 
Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 
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cu dirijarea compoziţiei 

arboretelor înspre tipul 

natural fundamental de 

pădure 

1.25.2 

A. Menţinerea arboretelor 

cât mai diversificate prin 

aplicarea tratamentelor 

silvotehnice - tăieri de 

regenerare ale arboretelor  

conform planurilor prevăzute 

în amenajamentele silvice 

aprobate şi aflate în vigoare 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.25.3 

A. Efectuarea de lucrări de 

recoltare/exploatare a masei 

lemnoase din habitatul 

91E0* doar cu asigurarea 

menţinerii habitatului pe o 

suprafaţă  echivalentă cu cea 

constatată în cadrul studiilor 

de specialitate, şi cu 

menţinerea stării de 

conservare favorabilă a 

habitatului 91E0* pe o 

suprafaţă de minimum 75% 

* * * * * 

Sp13/p1 
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din suprafaţa totală 

1.25.4 

A. Promovarea cu precădere 

a regenerării naturale în 

habitatul 91E0* 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.25.5 

R. Interzicerea 

reîmpăduririlor şi a 

completărilor utilizând specii 

străine - alohtone, 

necaracteristice tipului 

natural fundamental de 

pădure, precum şi controlul 

reîmpăduririlor utilizând o 

singură specie în habitatele 

de interes comunitar - 

monoculturi 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.25.6 

R. Interzicerea construcţiilor 

- inclusiv vetre de foc, 

crearea de noi poteci  fără 

avizul custozilor şi al 

autorităţilor de mediu în 

* * * * * 

Sp13/p1 
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habitatul din sit 

1.25.7 

R. Interzicerea activităţilor 

cu potenţial impact negativ 

în habitat - precum: off road 

cu automobile sau 

motociclete  în afara 

circuitelor special amenajate 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.25.8 
R. Interzicerea păşunatului în 

habitat 

* * * * * 
Sp13/p1 

1.25.9 
A. Controlul tăierilor în 

delict în habitat 

* * * * * 
Sp13/p1 

1.25.10 

R.Monitorizarea/limitarea 

activităţilor cu potenţial 

impact negativ - precum: 

canalizări, îndiguiri  asupra 

stării de conservare a 

habitatului 

* * * * * 

Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.25 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.26  

OS: Asigurarea conservării 

habitatului 6410, în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acestuia 
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1.26.1 

A. Monitorizarea instalării 

unor specii indicatori ai 

degradării structurii specifice 

a habitatului   

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.26.2 

R. Interzicerea/limitarea 

construcţiilor - drumuri, 

cabane, case particulare, 

stâne, fără avizul custozilor 

şi al autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.26.3. 

R.Interzicerea activităţilor cu 

potenţial impact negativ în 

habitat - precum: off road cu 

automobile sau motociclete  

în afara circuitelor special 

amenajate 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.26.4 

R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului - rază de 100 m  

* * * * * 

Sp13/p1 

1.26.5 

R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

* * * * * 

Sp13/p1 



Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes  

850 

1.26.6 
R. Interzicerea păşunatului în 

habitat 

* * * * * 
Sp13/p1 

1.26.7 

R.Monitorizarea/limitarea 

activităţilor cu potenţial 

impact negativ - precum: 

canalizări, îndiguiri  asupra 

stării de conservare a 

habitatului 

* * * * * 

Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.26 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.27  

OS: Asigurarea conservării 

habitatului 6520, în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acestuia 

          

    

1.27.1 

A. Monitorizarea instalării  

unor  specii  indicatori  ai  

degradării  structurii 

specifice a habitatului   

* * * * * 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.27.2 

R. Interzicerea/limitarea 

construcţiilor - drumuri, 

cabane, case particulare, 

stâne, fără avizul custozilor 

şi al autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

* * * * * 

Sp13/p1 
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1.27.3 

R.Interzicerea activităţilor cu 

potenţial impact negativ în 

habitat - precum: off road cu 

automobile sau motociclete  

în afara circuitelor special 

amenajate 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.27.4 

R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului - rază de 100 m  

* * * * * 

Sp13/p1 

1.27.5 

R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

* * * * * 

Sp13/p1 

  Total OS 4.2.1.27 30(15*2-n)        21600     

4.2.1.28  

OS: Asigurarea conservării 

habitatului R5305 în sensul 

menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

acestuia 

          

  

  

1.28.1 

A. Monitorizarea instalării 

unor specii indicatori ai 

degradării structurii specifice 

a habitatului   

* * * * * 
Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sp13/p1 
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1.28.2 

R. Interzicerea/limitarea 

construcţiilor - drumuri, 

cabane, case particulare, 

stâne, fără avizul custozilor 

şi al autorităţilor de mediu în 

habitatul din sit 

* * * * * Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

1.28.3 

R.Interzicerea activităţilor cu 

potenţial impact negativ în 

habitat - precum: off road cu 

automobile sau motociclete  

în afara circuitelor special 

amenajate 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.28.4 

R. Interzicerea/limitarea 

schimbării destinaţiei 

terenurilor în imediata 

apropiere/vecinătate a 

limitelor de distribuţie a 

habitatului - rază de 100 m  

* * * * * 

Sp13/p1 

1.28.5 

R. Interzicerea/Limitarea 

schimbării modului de 

utilizare a terenului 

* * * * * 

Sp13/p1 

1.28.6 
R. Interzicerea păşunatului în 

habitat 

* * * * * 
Sp13/p1 

1.28.7 
R.Monitorizarea/limitarea 

activităţilor cu potenţial 

* * * * * 
Sp13/p1 
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impact negativ - precum: 

canalizări, îndiguiri, asupra 

stării de conservare a 

habitatului 

  Total OS 4.2.1.28 30(15*2-n)        21600     

4.2.2 

 OG: Asigurarea bazei de 

informaţii/date referitoare la 

speciile şi habitatele pentru 

care a fost declarată aria 

naturală protejată - inclusiv 

starea de conservare a 

acestora  

          

    

4.2.2.1 

OS Realizarea/actualizarea 

inventarelor - evaluarea 

detaliată şi monitorizarea  

stării de conservare - pentru 

speciile de interes 

conservativ  

          

    

2.1.1 

A. Actualizarea inventarelor 

- evaluarea detaliată a stării 

de conservare pentru specia 

de interes conservativ Lynx 

lynx  

30(15*2-n)  Combustibil 

 

Cazare 

 

Zgardă GPS / VHS 

Litru 

 

Nopţi 

 

Buc.  

100 

 

10 

 

2 

32320 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 
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2.1.2 

A. Actualizarea inventarelor 

- evaluarea detaliată a stării 

de conservare pentru specia 

de interes conservativ Canis 

lupus  

30(15*2-n)  Combustibil 

 

Cazare 

 

Zgardă GPS / VHS 

Litru 

 

Nopţi 

 

Buc.  

100 

 

10 

 

2 

32320 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.1.3 

A. Actualizarea inventarelor 

- evaluarea detaliată a stării 

de conservare pentru specia 

de interes conservativ Myotis 

myotis 

30(15*2-n)  Combustibil 

Cazare 

Litru 

Nopţi 

100 

10 

22320 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.1.4 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a speciei Triturus 

cristatus 

20(10*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

100 

10 

 

15120 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.1.5 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a speciei 

Bombina variegata 

20(10*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

100 

10 

 

15120 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.1.6 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a speciei 

Austropotamobius 

20(10*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

100 

10 

 

15120 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 
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torrentium 

2.1.7 

A. Actualizarea inventarelor 

- evaluarea detaliată a stării 

de conservare pentru specia 

de interes conservativ 

Carabus variolosus 

20(10*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

100 

10 

 

15120 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.1.8 

A. Actualizarea inventarelor 

- evaluarea detaliată a stării 

de conservare pentru specia 

de interes conservativ 

Rosalia alpina 

20(10*2-n)  Combustibil 

Cazare 

Litru 

Nopţi 

100 

10 

15120 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.1.9 

A. Actualizarea inventarelor 

- evaluarea detaliată a stării 

de conservare pentru specia 

de interes conservativ 

Isophya stysi 

20(10*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

100 

10 

 

15120 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

  Total OS 4.2.2.1         177680     

4.2.2.2  

OS Actualizarea inventarelor 

- evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare - pentru habitate 

de interes conservativ  
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2.2.1 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

9170 

22(11*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

250 

14 

 

19145 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.2.2 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea stării de 

conservare a habitatului 

91M0 

28(14*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

300 

20 

 

24510 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.2.3 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

91Y0 

16(8*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

165 

10 

 

13792.5 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.2.4 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

3260 

4(2*2-n)  Combustibil 

Cazare 

Litru 

Nopţi 

1002 3770 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.2.5 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

3270 

6(3*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

110 

2 

 

5515 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 
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2.2.6 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

40A0* 

6(3*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

110 

2 

 

5515 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.2.7 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea stării de 

conservare a habitatului 

6240* 

14(7*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

150 

10 

 

12255 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.2.8 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

6430 

6(3*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

110 

2 

 

5515 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.2.9 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

6510 

6(3*2-n)  Combustibil 

Cazare 

Litru 

Nopţi 

110 

2 

5515 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.2.10 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

7140 

4(2*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

100 

2 

 

3770 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 
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2.2.11 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

8220 

6(3*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

110 

2 

 

5515 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.2.12 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

8210 

4(2*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

100 

2 

 

3770 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.2.13 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

9130 

50(25*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

1000 

40 

 

47300 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.2.14 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

9110 

40(20*2-n)  Combustibil 

Cazare 

Litru 

Nopţi 

900 

30 

38250 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.2.15 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

9150 

12(6*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

135 

8 

 

10477.5 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 
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2.2.16 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

91E0* 

12(6*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

135 

8 

 

10477.5 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.2.17 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

6410 

4(2*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

100 

2 

 

3770 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.2.18 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

6520 

6(3*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

110 

2 

 

5515 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.2.19 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

6230 

8(4*2-n)  Combustibil 

Cazare 

Litru 

Nopţi 

120 

6 

7260 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.2.20 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

91V0 

12(6*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

135 

8 

 

10477.5 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 
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2.2.21 

A.Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi 

monitorizarea  stării de 

conservare a habitatului 

R5305 

4(2*2-n)  Combustibil 

Cazare 

 

Litru 

Nopţi 

 

100 

2 

 

3770 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

  Total OS 4.2.2.2         245885     

4.2.2.3 

 OS Actualizarea 

formularului standard şi a 

bazei de date naţionale 

          

    

2.3.1 

A.Transmiterea datelor 

pentru actualizarea 

formularului standard şi a 

bazei de date naţionale 

Registrul Naţional Integrat al 

speciilor de floră, faună 

sălbatică şi al habitatelor 

naturale de interes 

conservativ în vederea 

completării cu toate datele 

noi aferente 

5(1*1-n)  * * * 18000 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp14/p1 

  Total OS 4.2.2.3         18000     

4.2.2.4  

OS Elaborarea protocoalelor 

de monitorizare a stării de 

conservare a speciilor de 

interes conservativ 
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2.4.1 

A. Elaborarea protocolului 

de monitorizare pentru 

specia Lynx lynx  

5(1*1-n)  * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.4.2 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru specia 

Canis lupus 

5(1*1-n)  * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.4.3 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru specia 

Myotis myotis 

5(1*1-n)  * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.4.4 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru specia 

Triturus cristatus 

5(1*1-n)  * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.4.5 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru specia 

Bombina variegata  

5(1*1-n)  * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 
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2.4.6 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru specia 

Austropotamobius 

torrentium  

5(1*1-n)  * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.4.7 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru specia 

Carabus variolosus 

5(1*1-n)  * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.4.8 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru specia 

Rosalia alpina 

5(1*1-n)  * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.4.9 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru specia 

Isophya stysi 

5(1*1-n)  * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

  Total OS 4.2.2.4         32400     

4.2.2.5  

OS Elaborarea protocoalelor 

de monitorizare a stării de 

conservare a habitatelor de 

interes conservativ 
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2.5.1 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

9170 

5(1*1-n)  * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.5.2 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

91M0 

5(1*1-n)  * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.5.3 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

91Y0 

5(1*1-n)  * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.5.4 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

3260 

5(1*1-n)  * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.5.5 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

3270 

5(1*1-n)  * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 
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2.5.6 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

40A0* 

5(1*1-n) * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.5.7 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

6240* 

5(1*1-n) * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.5.8 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

6430 

5(1*1-n) * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.5.9 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

6510 

5(1*1-n) * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.5.10 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

7140 

5(1*1-n) * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 
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2.5.11 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

8220 

5(1*1-n) * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.5.12 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

8210 

5(1*1-n) * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.5.13 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

9130 

5(1*1-n) * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.5.14 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

9110 

5(1*1-n) * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.5.15 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

9150 

5(1*1-n) * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 
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2.5.16 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

91E0* 

5(1*1-n) * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.5.17 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

6410 

5(1*1-n) * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.5.18 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

6520 

5(1*1-n) * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.5.19 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

6230 

5(1*1-n) * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

2.5.20 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

91V0 

5(1*1-n) * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 
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2.5.21 

A.Elaborarea protocolului de 

monitorizare pentru habitatul 

R5305 

5(1*1-n) * * * 3600 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp12/p1 

  Total OS 4.2.2.5         75600     

4.2.2.6  

OS Realizarea/actualizarea 

inventarelor privind 

condiţiile generale biotice, 

abiotice şi de peisaj 

          

    

2.6.1 

Actualizarea inventarelor 

privind condiţiile biotice, 

abiotice prin achiziţionarea 

şi interpretarea pentru 

speciile şi habitatele de 

interes conservativ a 

informaţiilor şi hărţilor din 

amenajamentele silvice 

60(15*4-n) Amenajamentele Silvice - 

estimarea costurilor nu se 

poate face a priori, resursele 

financiare necesare nu sunt 

incluse la total 

* * 43200 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp14/p1 

2.6.2 

Actualizarea inventarelor 

privind condiţiile biotice şi 

abiotice ce influenţează 

speciile şi habitatele de 

interes conservativ prin 

achiziţionarea şi 

interpretarea imaginilor 

60(15*4-n) Imagini 

multispectrale/hyperspectrale 

şi scanări laser terestre şi/sau 

aeriene - estimarea costurilor 

nu se poate face a priori, 

resursele financiare necesare 

nu sunt incluse la total 

* * 43200 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp14/p1 
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multispectrale/hyperspectrale 

şi scanărilor laser - terestre 

şi/sau aeriene 

  Total OS 4.2.2.6         86400     

4.2.3 

OG:Asigurarea 

managementului eficient al 

ariei naturale protejate cu 

scopul menţinerii stării de 

conservare favorabilă a 

speciilor şi habitatelor de 

interes conservativ 

          

    

4.2.3.1  

OS Materializarea limitelor 

pe teren şi menţinerea 

acestora 

          

    

3.1.1 

A.Realizarea şi instalarea 

bornelor, panourilor şi 

indicatoarelor, pentru 

evidenţierea limitelor ariei 

naturale protejate şi a sitului 

Natura 2000 

40(20*2-n) Combustibil, Panouri Litru 

Buc 

 

200 

12 

 

33200 
Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp21/p2 
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3.1.2 

A.Întreţinerea mijloacelor de 

semnalizare ale ariei naturale 

protejate şi a sitului Natura 

2000 

30(20*2-n) Combustibil Litru 300 8000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp21/p2 

  Total OS 4.2.3.1         41200     

4.2.3.2  

OS Urmărirea respectării 

regulamentului şi a 

prevederilor planului de 

management 

          

    

3.2.1 

A.Realizarea de patrule 

periodice pe teritoriul sitului 

şi al rezervaţiei 

150(75*2-n) Combustibil  Litru 

 

 

500 33250 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

3.2.2 

A.Evaluarea impactului 

pentru proiectele, planurile şi 

programele care se 

realizează pe teritoriul sitului  

şi acordarea de avize - 

negative/pozitive/cu restricţii 

100(50*2-n) Combustibil  Litru 

 

 

500 75250 
Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp13/p1 

  Total OS 4.2.3.2         108500     

4.2.3.3  

OS Asigurarea 

finanţării/bugetului necesar 

pentru implementarea 
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planului de management 

3.3.1 
A.Identificarea de surse de 

finanţare 

100(50*2-n) * * * 72000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp42/p4 

3.3.2 

A. Elaborarea de cereri de 

finanţare pentru diferite 

fonduri şi programe de 

finanţare 

150(50*2-n) * * * 108000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp42/p4 

3.3.3 

A. Perceperea de tarife 

pentru completarea 

resurselor financiare 

* * * *   Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp42/p4 

  Total OS 4.2.3.3         180000     

4.2.3.4  

OS Asigurarea logisticii 

necesare pentru 

implementarea planului de 

management 

          

    

3.4.1 

A. Ajustarea/modificarea 

indicatorilor în funcţie de 

modificarea implementării 

planului de management 

100(50*2-n) In funcţie de situaţie, 

modificări de buget între 

diverse categorii în procent 

de max 20% 

în 

funcţie 

de 

situaţie 

* 20000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

Sp41/p4 
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avize, Alte surse 

3.4.2 

A. Asigurarea logisticii 

necesare pentru 

implementarea planului de 

management 

  Achiziţionare date & 

programe calculator - ex: 

date GIS,  

3 Calculatoare mobile - 

laptop, 1 imprimantă,  

Chirie sediu,  

Birotica & diverse,  

1 Vehicul 4x4 pentru 

patrulare şi monitorizare, 

Întreţinere şi utilizare 

vehicul - taxe, asigurări, 

reparaţii, Combustibil pentru 

uz general vehicul - pe lângă 

alte sume prevăzute la 

activităţi – 60 luni 

    500000 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp41/p4 

3.4.3 

A. Asigurarea necesarului 

pentru implementarea de 

măsuri ce vizează probleme 

apărute pe parcursul 

implementării, care nu sunt 

cuprinse în alte capitole ale 

prezentului plan  

100(50*2-n) Materiale pentru 

implementare măsuri 

neprevăzute - diverse.  

In funcţie de situaţie, 

modificări de buget între 

diverse categorii în procent 

de max 20% 

    100000 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp41/p4 
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  Total OS 4.2.3.4         620000     

4.2.3.5  

OS: Dezvoltarea capacităţii 

personalului implicat în 

administrare/management 

          

    

3.5.1 
Evaluarea nevoilor de 

formare a personalului 

25(25*1-n) * * * 18000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp44/p4 

3.5.2 

Desfăşurarea şi participarea 

la cursuri de instruire 

necesare 

* cursuri buc 4 10000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp44/p4 

3.5.3 
Participarea la conferinţe de 

specialitate 

* conferinţe buc 4 10000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp44/p4 

  Total OS 4.2.3.5         38000     

4.2.3.6  

OS: Realizarea raportărilor 

necesare către autorităţi - 

Garda de Mediu, Ministerul 

Mediului, Agenţia Naţională 

pentru Protecţia Mediului şi 
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altele asemenea 

3.6.1 

Elaborarea rapoartelor 

periodice de 

activitate/solicitate de 

autorităţi 

100(50*2-n) * * * 72000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp42/p4 

3.6.2 
Analiza şi raportarea 

financiară 

100(50*2-n) * * * 72000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp43/p4 

  Total OS 4.2.3.6         144000     

4.2.4 

OG: Creşterea nivelului de 

conştientizare - 

îmbunătăţirea cunoştinţelor 

şi schimbarea atitudinii şi 

comportamentului - pentru 

grupurile interesate care au 

impact asupra conservării 

biodiversităţii 

          

    

4.2.4.1  

OS Realizarea şi 

implementarea Planului de 

acţiune privind 
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conştientizarea publicului 

4.1.1 

A. Realizarea de întâlniri 

pentru actualizarea/ 

elaborarea Planului de 

acţiune privind 

conştientizarea publicului 

50(25*2-n) * * * 36000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp32/p3 

4.1.2 

A.Realizarea de materiale 

informative referitoare la sit 

- broşuri, pliante, postere, 

cărţi şi alte modalităţi de 

informare 

50(25*2-n) Pliante, broşuri, postere, 

cărţi, ghid 

    30000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp32/p3 

4.1.3 
A. Elaborarea/Actualizarea 

site-ului web al sitului 

* * * * 20000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp32/p3 

4.1.4 
A. Realizarea de panouri 

informative 

* * * * Inclus la 

3.1.1 

Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp32/p3 

4.1.5 

A. Realizarea de întâlniri cu 

instituţii/organizaţii cu 

atribuţii referitoare la 

conservarea biodiversităţii  

20(10*2-n) Combustibil, Consumabile, 

Protocol 

* * 16500 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

Sp32/p3 
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avize, Alte surse 

4.1.6 
A.Organizarea de 

evenimente locale  

* Eveniment * 5 50000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp32/p3 

4.1.7 
A.Organizarea de activităţi 

educative cu copiii şi tinerii 

* * * 5 50000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp33/p3 

  Total OS 4.2.4.1         202500     

4.2.5 

OG: Menţinerea şi 

promovarea activităţilor 

durabile de exploatare a 

resurselor naturale şi 

reducerea celor nedurabile 

          

    

4.2.5.1  
OS Promovarea utilizării 

durabile a resurselor 

          
    

5.1.1 

A. Promovarea includerii 

prevederilor PM în 

amenajamentele silvice - 

măsurile referitoare la 

50(25*2-n) * * * 36000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

SP43/p4 
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speciile de animale din 

habitatele forestiere - în 

amenajamentul silvic 

avize, Alte surse 

5.1.2 

A. Promovarea includerii 

prevederilor Planului de 

management al sitului - 

măsurile referitoare la 

habitatele forestiere - în 

amenajamentul silvic 

50(25*2-n) * * * 36000 
Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

SP43/p4 

5.1.3 

A. Sprijinirea cu informaţii 

în cazul aplicării pentru 

procesul de certificare a 

managementului forestier - 

FSC) 

50(25*2-n) * * * 36000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

SP43/p4 

5.1.4 

A.Promovarea includerii 

măsurilor şi regulilor de 

gestionare durabilă a 

pajiştilor în contractele de 

închiriere a suprafeţelor de 

pajişte 

50(25*2-n) * * * 36000 
Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

SP43/p4 

5.1.5 

A.Sprijinirea cu 

informaţii/date/avize a 

proprietarilor interesaţi 

asupra mijloacelor de 

50(25*2-n) * * * 36000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 
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obţinere a compensaţiilor 

financiare pentru terenurile 

din sit şi arie 

avize, Alte surse 

  Total OS 4.2.5.1         180000     

4.2.5.2  

OS Promovarea unei 

dezvoltări urbane durabile a 

localităţilor aflate pe 

teritoriul sau în vecinătatea 

sitului 

          

    

5.2.1 

A. Sprijinirea cu informaţii 

în procesul de 

elaborare/actualizare a 

planurilor de urbanism - 

PUG, PUZ 

50(25*2-n) * * * 36000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

SP43/p4 

  Total OS 4.2.5.2         36000     

4.2.5.3  

OS Promovarea realizării şi 

comercializării de produse 

tradiţionale, etichetate cu 

sigla sitului 

          

    

5.3.1 

A. Conceperea şi distribuirea 

siglei sitului către 

producătorii locali de 

produse tradiţionale 

* * * * 10000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp32/p3 
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5.3.2 

A. Prezentarea produselor 

tradiţionale locale etichetate 

cu sigla sitului pe paginile 

web existente  

* * * * 0 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp32/p3 

  Total OS 4.2.5.3         10000     

4.2.6 

OG: Crearea de oportunităţi 

pentru desfăşurarea unui 

turism durabil - prin 

intermediul valorilor naturale 

şi culturale - cu scopul 

limitării impactului asupra 

mediului 

          

    

4.2.6.1  

OS Realizarea şi 

implementarea Strategiei de 

management a vizitatorilor 

          

  

  

6.1.1 
A. Realizarea Strategiei de 

management a vizitatorilor 

* * * * 30000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

Sp23/p2 

6.1.2 
A. Crearea unor trasee 

ecoturistice în sit 

* * * * 30000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

Sp22/p2 
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avize, Alte surse 

6.1.3 

A. Dezvoltarea de 

parteneriate cu persoane şi 

instituţii relevante 

25(25*1-n) * * * 18000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

SP43/p4 

6.1.4 

A. Monitorizarea impactului 

turismului asupra stării de 

conservare a speciilor şi 

habitatelor  

25(25*1-n) * * * 18000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

SP43/p4 

6.1.5 

A. Evaluarea proceselor de 

dezvoltare locală şi impact 

asupra mediului 

25(25*1-n) * * * 18000 Fonduri europene, 

Fonduri naţionale de 

mediu, Donaţii, 

Sponsorizări, Taxe şi 

avize, Alte surse 

SP43/p4 

  Total OS 4.2.6.1         114000     

  TOTAL         2886165     
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6. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVIT ĂŢILOR  
Monitorizarea activităţilor planificate va fi realizată prin următoarele: 

6.1 Raportări periodice  

6.2 Urmărirea activităţilor planificate 

6.3 Indicarea activităţilor realizate 

 

6.1 Raportări periodice 

Aceste raportări periodice au loc la un anumit moment de timp stabilit, exprimat în formatul 

An şi Trimestru - de exemplu An 1, Trimestrul 3, relativ la momentul începerii derulării 

planului de management - după aprobarea acestuia. Frecvenţa acestor raportări poate fi 

modificată în funcţie de necesităţile reale din cadrul fiecărui an de implementare a 

planului de management. 

Tabelul nr. 514 

Raportări periodice 

Nr Denumire 

Moment 

raportare Activit ăţi incluse în raportare 

An Trimestru 

1  Raportare anul 1  1  *  toate(1) 

2  Raportare anul 2  2  *  toate(1)  

3  Raportare anul 3 3  *  toate(1)  

4  Raportare anul 4 4  *  toate(1)  

5  Raportare anul 5 5  *  toate(1)  
(1) - prin toate înţelegem toate activităţile prevăzute în planificare şi care se află în 

derulare sau au fost încheiate la un moment de timp anterior raportării respective 

Se va utiliza următoarea convenţie pentru completarea momentului raportării din tabelul de 

mai sus: 

• dacă se completează doar coloana „An” se înţelege raportarea tuturor 

activităţilor aflate în derulare sau care au fost încheiate până la finalizarea 

anului respectiv 

• dacă se completează coloana „An” şi colona „Trimestru” se înţelege 

raportarea tuturor activităţilor aflate în derulare sau care au fost încheiate 

până la finalizarea trimestrului menţionat din anul respectiv 
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6.2 Urmărirea activit ăţilor planificate  

În acestă secţiune de urmărire a activităţilor planificate se vor completa datele referitoare la 

resursele consumate efectiv de către Custode, procentul de îndeplinire precum şi rezultatele 

obţinute în urma acestor activităţi. Toate aceste informaţii se vor completa de către Custode 

într-un tabel centralizator după cum urmează: 

 

Tabelul nr. 515 

Centralizare resurse consumate, procent îndeplinire şi rezultate 

Nr. Activitate 

Resurse 

Umane  

Resurse 

Materiale  

Resurse financiare 

estimate Procent 

îndeplinire 
Rezultate Observaţii  

Cheltuieli Cheltuieli 
Total 

monedă 

Sursă 

fonduri 

1 Obiectiv general 

1.1 Măsură generală/Obiectiv specific 

1.1.

1 

Activitatea 

1.1.1 
  

            

1.1.

2 

Activitatea 

1.1.2 
  

            

... ...               

1.1.

n 

Activitatea 

1.1.N 
  

            

Total măsura 

generală 1.1 
  n/a 

  
n/a 

1.2 Măsură generală/Obiectiv specific 

1.2.

1 

Activitatea 

1.2.1 
  

            

1.2.

2 

Activitatea 

1.2.2 
  

            

... ...               

1.2.

n 

Activitatea 

1.2.N 
  

            

Total măsura 

generală 1.2 
  n/a 

  
n/a 

Total obiectiv 

general 1 
  n/a 

  
n/a 
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2 Obiectiv general 

2.1 Măsură generală/Obiectiv specific 

2.1.

1 

Activitatea 

2.1.1 
  

            

… …               

TOTAL   n/a   n/a 

 

6.3 Indicarea activităţii realizate 

Se vor indica - marcare cu un simbol, de exemplu „x” trimestrele activităţilor începute, în 

derulare sau încheiate relativ la momentul în care se face acest lucru. Această indicare va da o 

informaţie despre trimestrele în care s-a realizat respectiva activitate, din totalul celor pe care 

se întinde activitatea - de exemplu primele trei trimestre din cele patru pe care se întinde 

activitatea. 

Toate aceste informaţii se vor completa de către Custode, după realizarea acestora, într-un 

tabel centralizator după cum urmează: 

 

Tabelul nr. 516 

 

Indicare activităţi planificate 

Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 .... Anul N 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Activitatea 

1.1.1 
x x x                  

Activitatea 

1.1.2 
  x x                 

Activitatea 

1.1.3 
                    

...                     

Activitatea 

1.1.n 
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