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1. INTRODUCERE  

  

1.1 Scurtă descriere a planului de management 

  

Ariile de protecţie specială avifaunistică sunt arii naturale protejate ale căror scopuri sunt 

conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, refacerea la o stare de conservare favorabilă a 

speciilor de păsări şi habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia păsărilor migratoare, mai ales 

a celor prevăzute în anexa nr. 3 şi 4A din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, 

aprobată, cu modificări şi completări ulterioareprin Legea nr. 49/2011aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 49/2011. 

În mare, aceste obiective vizează asigurarea unui statut de conservare favorabil al speciilor de păsări 

şi habitatelor acestora, gestionarea durabilă a resurselor naturale 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. 

Principiul opiniei generale unitare 

Crearea unei imagini unitare asupra unui teritoriu, prin cunoaşterea integrată a structurii şi 

funcţionalităţii lui constituie un atu incontestabil pentru dezvoltarea echilibrată a acelui spaţiu.  

Cunoaşterea unitară a valorilor şi a problemelor permite selectarea celor mai bune măsuri de 

management care să fie conforme cu obiectivele de conservare pe termen mediu şi lung al 

biodiversităţii, precum şi armonizarea aspiraţiilor factorilor de decizie şi populaţiei locale cu 

acestea. 

Existenţa unei opinii generale comune asupra unui anumit aspect reprezintă o condiţie  esenţială de 

abordare pluriinstituţională a unor aspecte de care depinde reuşita aplicării prevederilor prezentului 

plan de management. Astfel, integrarea într-un sistem de cooperare a acţiunilor tuturor factorilor de 

decizie din zonă, și în special a proprietarilor de terenuri cu cele ale custodelui ariei naturale 

protejate constituie un pas înainte în scopul creşterii eficienţei managementului ariei naturale 

protejate. 

Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt se doreşte a fi un 

mijloc de armonizare a acţiunilor instituţiilor responsabile de gestionarea resurselor din acest spaţiu, 

și a proprietarilor de terenuri, în scopul atingerii obiectivelor legate de conservarea resurselor şi 
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dezvoltarea activităţilor socio-economice. Cooperarea între instituţii situate la acelaşi nivel (local, 

judeţean, naţional) reprezintă elementul cheie de care depinde aplicarea planului de management. 

Principiul dezvoltării durabile, ameliorării calităţii vieţii şi asigurării coerenţei 

managementului 

Dezvoltarea durabilă înseamnă menţinerea posibilităţilor şi condiţiilor de viaţă pentru generaţiile 

viitoare, în special a resurselor naturale regenerabile cel puţin la nivelul celor existente pentru 

generaţia actuală, precum şi redresarea factorilor de mediu afectaţi de poluare. 

Strategia de realizare a unei dezvoltări durabile are ca problemă centrală existenţa colectivităţii 

umane atât în plan temporal, cât şi spaţial, precum şi realizarea unui sistem coerent care să suporte 

costurile generate de dezvoltarea economico-socială, de prevenire a poluării şi de înlăturare a 

efectelor negative ale acesteia. Planul de management urmăreşte îmbunătăţirea gestiunii 

patrimoniului natural şi cultural al zonei prin promovarea acţiunilor cu impact redus asupra 

mediului.   

Conservarea şi valorificarea calităţii mediilor naturale 

Spaţiile naturale reprezintă o sursă de resurse regenerabile incontestabilă, în condiţiile în care 

acestea sunt menţinute într-o stare funcţională corespunzătoare. Din această cauză se urmăreşte 

menţinerea tehnicilor de exploatare durabilă a resurselor mediului natural, înlocuirea treptată (în 

măsura în care colectivităţile umane pot suporta aceste costuri) a celor existente şi restricţionarea 

promovării unor activităţi care se constituie în noi forme de presiune umană asupra naturii şi 

mediului în general. 

Administratorul ariei naturale protejate are obligația de a urmări aplicarea și respectarea 

prevederilor planului de management de către toți factorii interesați. Planul de management 

urmăreşte promovarea exploatării spaţiilor naturale, în măsura în care se respectă condiţiile de 

protecţie şi conservare. 

La valoarea peisagistică a sitului ROSPA0082 contribuie în mare mpsură priveliștea bolții cerești 

cu stele, disturbate de o cantitate minimă de lumină artificială. Bolta cerească întunecată, lipsa 

lumnilor artificiale perturbante, reprezintă o valoare care se gestionează ca parte integrantă a 

peisajului. 

Promovarea realizării regulamentelor locale de urbanism şi a planurilor de amenajare a 

teritoriului care să integreze obiectivele planului de management al sitului Natura 2000 

ROSPA0082 Munţii Bodoc–Baraolt 

Gestionarea teritoriului reprezintă o activitate obligatorie care se desfăşoară în scopul dezvoltării 

spaţiale echilibrate, pentru protecţia patrimoniului natural şi construit şi pentru îmbunătăţirea 
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condiţiilor de viaţă, în concordanţă cu valorile şi aspiraţiile societăţii şi cu cerinţele integrării în 

spaţiul european. 

Gestionarea teritoriului se realizează prin amenajarea teritoriului şi urbanism. Scopul amenajării 

teritoriului şi urbanismului este de a armoniza politicile economice,  sociale, ecologice şi culturale, 

stabilite la nivel local şi naţional pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone. 

Obiectivele de management ale ariei naturale protejate trebuiesc integrate în regulamentele de 

urbanism generale, care stau la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, pentru a 

promova o dezvoltare echilibrată a zonei. 

Integrarea obiectivelor de management în regulamentele de urbanism este necesară nu numai pentru 

impunerea unei strategii coerente de dezvoltare a acestui spaţiu, ci şi pentru a asigura reuşita 

aplicării planului de management care se constituie într-o alternativă de dezvoltare socială şi 

economică a zonei şi într-un mijloc de realizare a protecţiei şi conservării resurselor naturale şi 

culturale ale acestui teritoriu. 

Armonizarea hotărârilor Consiliilor Locale şi Judeţene cu acţiunile promovate de administratorul 

ariei naturale protejate, reprezintă una din condiţiile absolut necesare (şi legislative obligatorii) 

pentru ca planul de management să devină operaţional. 

Trebuie tins spre realizarea unei reglementări de dezvoltare teritorială, de construcție și de protecția 

mediului în mediul sitului care menține la minim luminile perturbante. 

Promovarea dezvoltării armonioase a fondului forestier şi cinegetic 

Pădurile, prin funcţiile de protecţie şi socio-economice pe care le îndeplinesc, constituie, indiferent 

de forma de proprietate, un patrimoniu de interes naţional de care trebuie să beneficieze întreaga 

societate. In acest scop este necesară asigurarea gestionării durabile a pădurilor, prin stabilirea de 

măsuri eficiente de administrare, îngrijire, exploatare raţională şi regenerare. 

Regimul silvic este unitar și strict reglementat de stat. Aplicarea și respectarea acestuia este 

obligatorie în toate pădurile indiferent de forma de proprietate. 

În cazul sitului Natura 2000 ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt, planul de management are drept 

scop pe lângă conservarea şi protecţia speciilor de păsări pentru care a fost desemnat situl şi 

asigurarea habitatului optim, ceea ce în cazul acesta presupune conservarea şi protecţia resurselor 

forestiere şi promovarea modurilor tradiţionale ecologice de exploatare a acestora, in conformitate 

cu prevederile Codului Silvic. 

Trebuie să ţinem cont şi de faptul că dezvoltarea unor activităţi industriale de importanţă locală şi 

regională (ex. industria de prelucrare a lemnului şi altele asemenea) a mărit presiunea asupra 
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fondului forestier, mai ales că majoritatea acestora nu au ţinut cont de fragilitatea mediilor 

forestiere. 

De asemenea, se urmăreşte informarea celorlalţi factori de decizie, care sunt interesaţi de 

menţinerea caracteristicilor fondului forestier, asupra acţiunilor din planul de management 

prevăzute a se realiza în amenajamentele forestiere pentru armonizarea acestora. 

Încurajarea ecoturismului cu respectarea echilibrelor locale 

Situl Natura 2000 ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt este o zonă cu un real potenţial turistic dat 

de valori naturale şi culturale. Distanţa mare de centrele urbane, dezvoltarea redusă a infrastructurii 

de pană acum şi acoperirea redusă a căilor de comunicaţie au determinat o dezvoltare foarte înceată 

a acestei ramuri economice în acest spaţiu. 

Planul de management nu doreşte să impună un plan de acţiune pentru dezvoltarea turismului, ci 

doar să propună alternative de dezvoltare echilibrată a acestui spaţiu.   

În cadrul sitului ROSPA0082 Munții Bodoc Baraolt se pune un accent deosebit pe evenimentele de 

prezentare a bolții cerești conform premizelor bolții cerești nocturne (ture nocturne, prezentări 

oferite grupurilor școlare, completarea unui program școlar de pădure etc.). Mediul fără poluarea 

luminii este, totodată, sinonim al naturaleței, netulburării și astfel accentuează atracția eco-turistică 

a zonei. 

Susţinerea intensă a informării populaţiei, dezvoltării culturale şi al educaţiei permanente 

Dezvoltarea culturală, promovarea educaţiei şi a informării populaţiei reprezintă modalităţi de 

dezvoltare a unor spaţii pe termen lung în condiţiile în care resursele umane formate nu se îndreaptă 

spre alte direcţii. 

Sectorul educaţional şi cel cultural este bine reprezentat în zona sitului Natura 2000 ROSPA0082 

Munţii Bodoc-Baraolt în apropierea acestuia prin prezenţa unor instituţii educaţionale medii sau 

superioare cu tradiţie care să promoveze modele culturale şi educaţionale specifice. 

Atitudinea ostilă a populaţiei din zonă faţă de orice activitate nouă din zonă este pusă pe 

seama slabei comunicări cu autorităţile locale şi a lipsei de participare în luarea deciziilor. 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii, asigurarea continuităţii activităţilor cu impact redus existente şi 

evaluarea continuă a impactului asupra mediului sunt obiective care trebuie avute in vedere la 

administrarea ariei naturale protejate. 

Planul de management reprezintă un instrument de promovare a activităţilor cu impact redus asupra 

mediului şi de restricţionare a acelora care aduc prejudicii grave mediului şi colectivităţilor locale. 

Acestea sunt realizate în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii. 
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Îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor umane din zona sitului Natura 2000 Munţii Bodoc-

Baraolt, cu respectarea valorilor mediului natural reprezintă o condiţie esenţială pentru ca planul de 

management să devină operaţional. Neglijarea acestui aspect duce la creşterea intervenţiei 

necontrolate a comunităţilor locale în spaţiul natural în scopul procurării resurselor necesare 

supravieţuirii care determină extinderea rapidă a arealelor degradate. 

Principiul respectării autonomiei locale și a dreptului proprietății 

Autonomia locală este numai administrativă şi financiară şi priveşte organizarea, funcţionarea, 

competenţele şi atribuţiile administraţiei, precum şi gestionarea resurselor care aparţin comunei. 

Autonomia locală poate reprezenta un instrument de promovare a acţiunilor ce ţin de competenţa 

acestora în teritoriu fără a fi nevoie de aprobare la niveluri superioare. 

Importanţa pe care o au autorităţile administraţiei publice locale pentru aria naturală protejată este 

dată de faptul că deciziile de la acest nivel au proiecţie directă în mediu. Planul de management ia 

în calcul autonomia locală, chiar dacă a fost promovat de foruri superioare ierarhic acestora. 

Implicarea administratorului în problemele comunităţilor locale se va realiza de acesta doar în 

momentul în care prin deciziile luate va fi incălcat Regulamentul de funcţionare al ariei naturale 

protejate. De asemenea, principiul respectării dreptului proprietății trebuie să stea la baza deciziilor 

cu privire la acțiunile ce se doresc a fi implementate. 

Principiul precauţiei şi transparenţei în luarea deciziei 

Orice acţiune sau decizie, indiferent de caracterul ei trebuie să fie analizată din punct de vedere al 

beneficiilor şi costurilor pe care aceasta le presupune, dar şi din prisma efectelor negative asupra 

mediului şi asupra colectivităţilor locale. Beneficiile pe termen scurt nu trebuie să reprezinte un 

criteriu de adoptare a deciziilor. 

Precauţia este un instrument de mediu foarte util pentru evitarea apariţiei unor areale cu 

disfuncţionalităţi. Aceasta nu impune excluderea activităţilor economice dintr-un spaţiu, ci 

includerea în faza de investiţie a aspectelor ce privesc impactul asupra mediului. Evaluarea 

impactului asupra mediului realizată în această etapă trebuie să reprezinte un ghid de desfăşurare a 

activităţilor, beneficiarul investiţiei fiind obligat să il respecte conform legislaţiei de mediu în 

vigoare. 

Principiul precauţiei trebuie să stea la baza tuturor deciziilor care privesc în mod direct sau indirect 

zona sitului Natura 2000 Munţii Bodoc-Baraoltpentru împiedicarea creşterii suprafeţelor degradate, 

a căror refacere implică costuri semnificative care nu pot fi suportate în acest moment de 

comunităţile locale. 



 

14 

 

Unde există ameninţarea unei reduceri semnificative sau a pierderii diversităţii biologice, lipsa 

certitudinii ştiinţifice totale nu trebuie folosită ca motiv pentru amanarea măsurilor de evitare sau 

de reducere a acestui pericol. Se impune o transparenţă ridicată în luarea deciziilor, situaţiile 

conflictuale fiind astfel indepărtate.  

Principiul conservării diversităţii biologice 

Diversitatea biologică are o importanţă deosebită dată în primul rand de valoarea ei ecologică, 

genetică, socială, economică, ştiinţifică, educaţională, culturală, recreativă şi estetică. Diversitatea 

biologică prezintă o importanţă deosebită pentru evoluţie şi pentru conservarea ecosistemelor şi 

speciilor. Cerinţa fundamentală pentru conservarea diversităţii biologice este conservarea „în situ” 

a ecosistemelor şi habitatelor naturale şi menţinerea şi refacerea populaţiilor viabile de specii în 

mediul lor natural. 

Un număr semnificativ de comunităţi locale depind de resursele biologice pe care se bazează 

modurile de viaţă tradiţionale, fiind recomandabilă promovarea continuităţii acestora, fără a se 

neglija utilizarea inovaţiilor privind conservarea diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a 

elementelor sale. Utilizarea durabilă a resurselor mediului natural este necesară întrucât pentru 

refacerea sistemelor naturale degradate sunt necesare investiţii substanţiale pe care majoritatea 

comunităţilor umane nu le pot suporta. Animalele şi plantele sălbatice, în nenumăratele lor forme, 

sunt o componentă de neinlocuit a sistemelor naturale. 

Protecţia şi conservarea habitatelor, a speciilor de plante şi animale sălbatice este reglementată prin 

OUG nr. 57/2007,  cu modificările şi completările ulterioare, prin care se preiau conceptele şi 

instrumentele comunitare de acţiune promovate în Directiva 92/43/EEC privind conservarea 

habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră salbatică şi Directiva 2009/147/CE privind 

conservarea păsărilor sălbatice. 

Pentru creşterea eficienţei acţiunilor de protecţie a habitatelor şi a speciilor din zona sitului Natura 

2000 ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraoltse propun o serie de măsuri: 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de habitat pentru speciile de păsări criteriu; 

- gestiunea şi protecţia elementelor valorificabile în economie; 

- informarea publicului asupra importanţei sitului Natura 2000; 

- o mai bună cunoaştere a politicilor organismelor decizionale aflate pe nivele ierarhice 

superioare şi a obiectivelor lor;  

- identificarea conflictelor dintre utilizatorii de resurse şi mediul natural. 
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Planul de management stabileşte un cadru de acţiune în scopul conservării diversităţii biologice şi 

în special a speciilor de păsări pentru care a fost declarat situl Natura 2000 ROSPA0082 Munţii 

Bodoc-Baraolt. 

La bogăția numărului de specii și a numprului de indivizi din cadrul acestora de pe teritoriul 

ROSPA0082 - având în vedere în mod special speciile cu mod de viață nocturn, cele adaptate la 

întunericul de noapte și speciile migratoare - contribuie în mare măsură calitatea mediului nocturn 

fără lumină. Datorită faptului că populașțiile de animale reprezintă elemente constitutive ale 

habitatelor, este inacceptabilă intervenția în viața speciilor de interes comunitar și a celor protejate. 

În acest sens trebuie realizată eliminarea luminilor de fond fără funcție, perturbante, blindarea 

acestora etc. 

Principiul integrării şi informării populaţiei în acţiunile desfăşurate 

Atitudinea populaţiei faţă de orice schimbare de proporţii este privită cu suspiciune datorită 

numeroaselor probleme economice cu care se confruntă locuitorii acestui spaţiu. 

Din acest motiv, în planul de management vor exista acţiuni pentru integrarea populaţiei locale în 

acţiunile promovate prin planul de management şi pentru crearea unei atitudini cooperante a 

acesteia. Acţiunile se referă în special la promovarea beneficiilor care pot rezulta din noul regim de 

gestionare a zonei. 

Comunităţile locale trebuie informate de modalităţile de compensare a acţiunilor de conservare ce 

pot aduce prejudicii de natură materială prin această formă de gestionare a teritoriului. 

Principiul ameliorării şi refacerii ecosistemelor şi peisajelor degradate 

Numeroase dezechilibre provin azi din privilegiul acordat pe termen scurt colectivităţilor umane 

ori agenţilor economici. Se impune astfel, realizarea şi aplicarea unui set de politici şi strategii care 

să urmărească protecţia şi conservarea mediilor naturale. 

Acordarea unor privilegii nejustificate activităţilor umane şi exploatarea abuzivă a mediilor naturale 

au condus la degradarea unor suprafeţe extinse, unele dintre acestea intrand în categoria zonelor 

neproductive. Reintegrarea acestora în circuitul economic solicită costuri semnificative pe care 

colectivităţile umane la nivel local nu le pot suporta. 

În scopul evitării extinderii zonelor degradate şi a reabilitării ecosistemelor şi peisajelor se 

urmăreşte: 

- aplicarea prevederilor legislative existente; 

- restructurarea şi reabilitarea ecosistemelor şi peisajelor degradate; 

- conştientizarea populaţiei asupra necesităţii reducerii suprafeţei ocupate de ecosistemele şi 

peisajele degradate. 
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Acţiunile de restabilire a condiţiilor iniţiale sunt legate de dimensiunile pe care le au factorii 

perturbatori din aceste spaţii. In funcţie de aceasta se pot delimita acţiuni de: restructurare, pentru 

restabilirea structurilor afectate de diferiţi factori perturbatori şi de reabilitare, care au drept scop 

restabilirea funcţiilor acestor spaţii pentru a le mări importanţa socială şi economică. 

Se va încuraja utilizarea iluminării externe corespunzătoare Planului de iluminare care urmează să 

fie elaborat. 

Principiul corelării acţiunilor cu situaţia reală şi aplicarea de măsuri organismele competente 

În fiecare comunitate umană apar disfuncţionalităţi impuse de gestionarea necorespunzătoare a 

resurselor mediului natural, de riscuri naturale sau tehnogene, de creşterea sau modificarea nevoilor 

unei comunităţi umane impuse de apariţia unor noi activităţi etc. Rezolvarea acestor probleme nu 

trebuie realizată întamplător şi izolat. Rezolvarea problemelor trebuie realizată de organisme 

abilitate, pentru a se evita complicarea situaţiei. Deciziile şi acţiunile trebuie să fie în legătură cu 

specificul problemei, cu caracteristicile mediului social şi natural, cu disponibilităţile financiare, cu 

impactul prognozat al acţiunii etc. 

Aplicarea unor măsuri teoretice pentru rezolvarea unor probleme cu care se confruntă comunităţile 

umane locale poate avea efecte nedorite cu reflectare în plan natural, social şi economic. De 

exemplu, pentru rezolvarea problemelor determinate de riscurile naturale este necesară intervenţia 

rapidă a autorităţilor locale sau judeţene pentru minimizarea pierderilor materiale şi umane 

(echipaje ale autorităţilor locale, ale poliţiei, pompierilor, salvării, etc. funcţie de dimensiunile 

efectelor riscului natural). 

Planul de management reprezintă documentul oficial al unui proces continuu care în timp face 

posibilă realizarea unui management eficient, productiv şi adaptabil al ariei naturale protejate. În 

forma cea mai simplă, planul de management este un document care exprimă clar: 

- scopul ariei naturale protejate; 

- de ce este nevoie pentru atingerea scopului; 

- ce este necesar să fie făcut pentru realizarea acestora. 

Planul de management trebuie să joace rolul unui ghid, a unui instrument şi a unui stimulent pentru 

ca echipa de management a ariei naturale protejate să lucreze eficient şi productiv. Este un proces 

continuu  care trebuie să pornească de la cercetare şi culegere de informaţii, evaluare şi analiză, 

pană la elaborarea planului însuşi, implementarea lui şi revenirea la faza de  monitorizare şi culegere 

de noi informaţii. 

Sarcinile uzuale în managementul ariilor naturale protejate sunt: 

- Aplicarea legislaţiei, 
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- Protecţia şi monitorizarea speciilor şi habitatelor, 

- Cercetare şi monitorizare ştiinţifică, 

- Cooperare cu instituţii de profil, la nivel naţional şi local, 

- Colaborarea cu comunităţile locale, 

- Colaborarea cu organizaţiile guvernamentale şi cu alţi factori interesaţi, 

- Promovarea participării in procesul decizional a tuturor factorilor interesaţi, 

- Informare, conştientizare şi educaţie ecologică in randul comunităţilor locale şi a 

vizitatorilor, 

- Asigurarea folosirii durabile a resurselor, 

- Promovarea şi susţinerea dezvoltării comunitare durabile, 

- Managementul turismului şi al vizitatorilor, 

- Managementul personalului, a bugetului şi a resurselor, 

- Cooperarea cu proprietarii de terenuri. 

Cateva din motivaţiile pentru necesitatea elaborării unui plan de management sunt: 

- furnizează informaţiile de bază şi descrierea ariei protejate, 

- identifică politica de management ce trebuie urmată, obiectivele ce trebuie atinse şi 

managementul necesar pentru atingerea obiectivelor, 

- anticipează orice conflict şi sugerează cele mai bune căi de rezolvare a acestuia, 

- implementează politicile şi strategiile curente, identifică monitoringul necesar pentru 

măsurarea eficacităţii managementului, 

- joacă rolul unui ghid şi garantează continuitatea unui management eficace, oferă un 

compendiu intocmit profesional privind sursele de finanţare şi susţinere, în vederea obţinerii 

resurselor şi alocării acestora in mod eficient şi efectiv,   

- este un instrument de comunicare şi educaţie, 

- demonstrează că managementul este efectiv şi eficient,  

- evidenţiază zonele legislative ce necesită imbunătăţiri, furnizează indrumare pentru 

dezvoltare fizică şi pentru nevoile mai largi de  planificare, 

- promovează recunoaşterea unui set de valori a biodiversităţii/ariei protejate locale, 

- defineşte cui i se adresează activitatea de planificare şi management. 

Managementul unei arii naturale protejate poate să fie relativ simplu sau foarte complex. Pentru o 

rezervaţie ştiinţifică, managementul poate să fie foarte simplu, implicând prevenirea oricărei 

activităţi dăunătoare, dar pentru celelalte categorii managementul este un proces complex, 

implicând mai mult de un singur scop şi o mare varietate de factori interesaţi. De aceea, managerul 
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ariei naturale protejate are nevoie de multă pricepere, combinând rolul de om de ştiinţă, poliţist, 

asistent social, profesor, politician, administrator, economist şi diplomat! 

Ce asigură planul de management, respectiv managementul unei arii naturale protejate? 

- Asigură menţinerea statutului favorabil de conservare pentru speciile şi habitatele care fac 

obiectul conservării ariei naturale protejate, sau asigură îmbunătăţirea statutului de conservare,după 

caz; 

- Stabilirea unor măsuri concrete de conservare ce ţin cont şi de exigenţele economice, sociale 

şi culturale, precum şi de particularităţile regionale şi locale ale zonei, prioritate fiind 

însăobiectivele care au dus la constituirea ariei naturale protejate; 

- Îmbunătăţirea coerenţei ecologice a reţelei de arii naturale protejate de interes naţional şi 

comunitar, în general. 

 

1.2 Scurtă descriere a ariei naturale protejate 

 

Categorie ANP arie de protecţie specială avifaunistică 

Desemnări internaţionale nu este cazul 

Tip ANP Zoologică 

Cuvinte cheie 
avifaună, Aquila pomarina, habitate prioritare, zonă 

forestieră, turism rural. 

  

Situl Natura 2000 ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt a fost declarat prin Hotărârea de Guvern nr. 

1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei 

ecologice europene Natura 2000 în România, modificată şi completată prin Hotărârea de Guvern 

nr.971/2011. 

Situl Natura 2000 ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt are următoarele coordonate: longitudine N 

45º 56' 29''; latitudine E 25º 45' 27''. Se întinde pe trei judeţe: Braşov (1%), Covasna (98%), Harghita 

(1%). Situl cuprinde în întregime munţii Baraolt şi parţial munţii Bodoc. Zonă cu munţi de altitudine 

joasă, fiind acoperite cu păduri mari de foioase, predominant fag. Pădurile acoperă cca. 70% din 

suprafaţa sitului, în trupuri compacte. Este o zonă relativ izolată datorită accesibilităţii reduse în 

zona munţilor Baraolt. Relieful este caracteristic zonelor de dealuri înalte.Toate pâraiele de pe 

teritoriul sitului sunt afluenţi ai râului Olt. 
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Situl se suprapune cu rezervaţia naturală 2.487. Tinovul Mohoş cu o suprafaţă de 238 ha, cu 

rezervaţia naturală 2.486. Lacul Sfânta Ana, cu rezervaţia naturală 2.258.Pădurea şi mlaştinile 

eutrofe de la Prejmerşi cu rezervaţia IV.31. Dealul Ciocas - Dealul Vitelului. 

Situl ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt se suprapune cu următoarele situri de importanţă 

comunitară: ROSCI0056 Dealul Ciocaş – Dealul Viţelului, ROSCI0248 Tinovul Mohoş – Lacul 

Sf.Ana, ROSCI0037 Ciomad – Balvanyos, ROSCI0329 Oltul Superior şi ROSCI0170 Pădurea şi 

mlaştinile eutrofe de la Prejmer. 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 situl Munţii Bodoc-Baraolt devine Arie de Protecţie 

Specială Avifaunistică ROSPA0082, declarată pentru protejarea a 21 specii de păsări enumerate în 

anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/ECN (Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Aquila pomarina, 

Pernis apivorus, Falco vespertinus, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Dryocopus 

martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Lanius minor, Lullula arborea, Lanius collurio, 

Bonasa bonasia, Crex crex, Bubo bubo, Strix uralensis, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, 

Picus canus, Aythya nyroca). Chiar dacă situl Natura 2000 ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt nu 

a fost desemnat pentru habitate de interes comunitar, sunt prezente pe teritoriul sitului următoarele 

habitate importante: 

- 40A0* Tufărişuri subcontinentale peripanonice 

- 6240* Pajişti stepice subpanonice 

- 6520 Fâneţe montane 

- 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 

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

incanae, Salicion albae) - 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion). 

Activităţile umane cele mai importante sunt agricultura, păşunatul şi exploatarea forestieră. 

Suprafaţa agricolă ocupă o pondere redusă în cadrul sitului acoperind o suprafaţă de cca 6% însă, 

la nivelul comunităţilor adiacente sitului agricultura reprezintă o activitate economică importantă. 

La acest nivel tendinţa este de intensificare a activitaţii agricole prin realizarea de monoculturi cu 

utilaje mecanizate. Domină culturile de cereale (cca 41% din suprafaţa agricolă), cartofi (cca 35.5% 

din suprafaţa agricolă) şi porumb (20% din suprafaţa agricola). Aproximativ 70% din suprafaţa 

sitului este acoperită de păduri iar activitatea de exploatare a lemnului este una intensă. Exploatarea 

şi prelucrarea lemnului reprezintă una din activităţile economice dominante. Pe plan local 

funcţioneaza 28 firme în domeniul exploatării forestiere (264 angajaţi) şi 80 de firme active în 

domeniul prelucrării lemnului (715 angajaţi).În plus, 80% dintre gospodăriile existente în sit depind 

de lemn pentru incălzire. Creşterea animalelor este o activitate economică de baza la nivelul 
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comuntăţilor din proximitatea sitului fiind realizată atât ca activitate de subzistenţă cât şi ca 

activitate economică generatoare de venituri. Turismul este o activitate coniderată, la nivelul 

autorităţilor locale, ca având perspective substanţiale de dezvoltare. Zona beneficiază de 

proximitatea şi notorietatea staţiunii Băile Tuşnad şi a lacului în crater vulcani Sf. Ana dar şi de o 

reţea densă de drumuri naţionale (DN12 care leagă Băile Tuşnad de Sfântu Gheorghe) şi judeţene 

(DJ 103, DJ 112, DJ 121, DJ122) care străbat întreg teritoriul sitului. 

  

1.3 Cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la elaborarea planului de management 

 

Lista actelor legislative care sunt de interes pentru aria naturală protejată: 

Situl Natura2000 ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt a fost declarat prin Hotărârea de Guvern nr. 

1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei 

ecologice europene Natura 2000 în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 739 din 31 

octombrie 2007, modificată şi completată prin Hotărârea de Guvern nr.971/2011. Elaborarea 

planului de management se face în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit art. 21 alin. (1) al acestei ordonanţe: ”Planurile de management şi regulamentele ariilor 

naturale protejate care au structuri de administrare special constituite se elaborează de către 

administratorii acestora, prin consultarea consiliilor consultative de administrare, se avizează de 

către consiliile ştiinţifice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care nu există administratori sau în 

situaţia în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanţare 

naţională/europeană, acestea pot fi elaborate şi de către alte entităţi, urmând să fie însuşite de către 

administratori/custozi în procesul elaborării şi, respectiv, al aprobării acestora.” Tot în cadrul 

acestei ordonanţe se specifică ca măsurile prevăzute în planul de management al ariei protejate 

trebuie să fie elaborate astfel încât să ţină cont de exigenţele economice, sociale şi culturale, precum 

şi de particularităţile regionale şi locale ale zonei, prioritate având însă obiectivele care au dus la 

constituirea ariei naturale protejate.   

Prevederile acestui plan de management vor fi respectate de către administratorul ariei protejate, 

precum şi de către toate persoanele fizice şi juridice care au în proprietate şi/sau administrează 

terenuri şi/sau bunuri şi/sau care desfăşoară orice fel de activităţi pe raza sitului, conform 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare,. 
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Actele normative care au transpus în legislaţia naţională Directiva 2009/147/CE privind 

conservarea păsărilor sălbatice sau cele relevante în contextul aplicării planului de management 

sunt următoarele, prezentate în tabelul 1.:
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Tabelul 1 

Nr Tip act Număr act An act Denumire Descriere act 

1 Ordin 1948 17.11.2010 Ordin  nr. 1948 din 17 noiembrie 2010 

privind aprobarea Metodologiei de atribuire a 

administrării ariilor naturale protejate care 

necesită constituirea de structuri de 

administrare şi a Metodologiei de atribuire a 

custodiei ariilor naturale protejate care nu 

necesită constituirea de structuri de 

administrare 

2 Ordin 19 13.01.2010 

Ordin nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului 

metodologic privind evaluarea adecvată a 

efectelor potenţiale ale planurilor sau 

proiectelor asupra ariilor naturale protejate de 

interes comunitar 

pentru aprobarea Ghidului metodologic privind 

evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale 

planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale 

protejate de interes comunitar; 

3 Ordin 135 27.04.2010 

Ordin nr. 135/2010 privind aprobarea 

Metodologiei de aplicare a evaluării 

impactului asupra mediului pentru proiecte 

publice şi private; 

privind aprobarea Metodologiei de aplicare a 

evaluării impactului asupra mediului pentru 

proiecte publice şi privat 
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Nr Tip act Număr act An act Denumire Descriere act 

4 Ordin 979 20.07.2009 OM 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 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

pe teritoriul naţional cu modificările şi 

completările ulterioare. 

5 
Ordonanţă de 

urgenţă 
57 20.06.2007 O.U.G nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice 

6 Hotărâre 1284 24.10.2007 

HG 1284/2007 privind declararea ariilor de 

protecţie specială avifaunistică ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România 

Privind declararea ariilor de protecţie 

avifaunistică ca parte integrantă a reţelei 

europene Natura 2000 în România 

7 Lege 407 22.11.2006 
Lege nr. 407/2006 (MO nr. 944/22.11.2006) 

vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, 

modificată şi completată de Legea nr.197/2007 
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Nr Tip act Număr act An act Denumire Descriere act 

8 
Ordonanţă de 

urgenţă 
195 22.12.2005 

O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia 

mediului, cu modificări și completări 

ulterioare 

privind protecţia mediului 

9 Hotărâre 1076 08.07.2004 HG 1076/2004 
privind stabilirea procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri şi programe 

10 Lege 451 08.07.2002 
Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea 

Convenţiei europene a peisajului 

pentru ratificarea Convenţiei europene a 

peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 

2000 

11 Lege 13 08.01.1998 

Legea nr.13/1998 pentru aderarea României 

la Convenţia privind conservarea speciilor 

migratoare de animale sălbatice 

pentru ratificarea Convenţiei privind 

conservarea speciilor migratoare de animale 

sălbatice, adoptată la Bonn, 23 iunie 1979 

12 Lege 58 13.07.1994 
Legea nr.58/1994 pentru ratificarea 

Convenţiei privind diversitatea biologică, 

pentru ratificarea Convenţiei privind 

diversitatea biologică, adoptată la Rio de 

Janeiro, 5 iunie 1994 

13 Lege 13 13.03.1993 

Legea nr. 13/1993 pentru aderarea României 

la Convenţia privind conservarea vieţii 

sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa 

pentru ratificarea Convenţiei privind 

conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor 

naturale din Europa, Berna, 19.07.1979 
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Nr Tip act Număr act An act Denumire Descriere act 

14 Hotărâre 2151 30.11.2004 

H.G. nr. 2151/ 2004 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată pentru 

noi zone 

privind instituirea regimului de arie naturală 

protejată pentru noi zone 

15 Ordin 1142 23.07.2010 

Ordin nr1142/2010 privind Metodologia de 

avizare a tarifelor instituite de către 

administratorii/custozii ariilor naturale 

protejate pentru vizitarea ariilor naturale 

protejate,pentru analizarea documentaţiilor şi 

eliberarea de avize conform legii, pentru 

fotografiatul şi filmatul în scop comercial 

privind Metodologia de avizare a tarifelor 

instituite de către administratorii/custozii ariilor 

naturale protejate pentru vizitarea ariilor 

naturale protejate, pentru analizarea 

documentaţiilor şi eliberarea de avize conform 

legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop 

comercial 

16 Ordin 1710 29.11.2007 

Ordin nr 1710/2007 privind aprobarea 

documentaţiei necesare în vederea instituirii 

regimului de arie naturală protejată de interes 

naţional 

privind aprobarea documentaţiei necesare în 

vederea instituirii regimului de arie naturală 

protejată de interes naţional 

17 Lege 46 19.03.2008 
Legea 46/2008 Codul Silvic, cu modificările 

şi completările ulterioare 

Codul Silvic, cu modificările şi completările 

ulterioare 
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Nr Tip act Număr act An act Denumire Descriere act 

18 Ordin 207 03.03.2006 

Ordin nr 207/2006 privind aprobarea 

conţinutului Formularului Standard Natura 

2000 şi a manualului de completare al 

acestuia 

privind aprobarea conţinutului Formularului 

Standard Natura 2000 şi a manualului de 

completare al acestuia 

19 Ordin 1798 19.11.2007 
Ordin nr 1798/2007 pentru aprobarea 

Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu 

pentru aprobarea Procedurii de emitere a 

autorizaţiei de mediu 

20 Lege 86 10.05.2000 Legea 86/2000 

pentru ratificarea Conventiei privind accesul la 

informatie, participarea publicului la luarea 

deciziei si accesul la justitie in probleme de 

mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998 
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1.4 Procesul de elaborare a planului de management  

 

Planul de management al ariei naturalenaturale protejate ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt este 

realizat conform prevederilor legale din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare. Având în vedere faptul că aria naturală protejată 

ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt este arie de protecţie specială avifaunistică, ce face parte din 

Reţeaua Natura 2000, este necesar ca cerinţele Directivei Păsări să fie integrate în planul de 

management. Acestă directivă reglementează acţiunile care se desfăşoară pe suprafaţa sitului şi 

care trebuie să menţină sau să îmbunătăţească starea de conservare favorabilă a speciilor de interes 

comunitar pentru care a fost desemnat situl şi care sunt menţionate în Formularul Standard Natura 

2000. 

 

2. DESCRIEREA ARIEI NATURALE PROTEJATE 

 

2.1 Informaţii Generale 

 

2.1.1 Localizarea ariei naturale protejate 

Harta nr. 1 Localizarea ariei naturale protejate se regăsește(este disponibila în Anexa. nr.1I la  

Planul de Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 

 

Situl ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt are urmtoarele coordonate: latitudine N 45º 56' 30''; 

longitudine E 25º45'26''. Se întinde pe trei judeţe: Braşov (1%), Covasna (98%), Harghita (1%). 

Situl cuprinde în întregime munţii Baraolt şi parţial munţii Bodoc. Zonă cu munţi de altitudine 

joasă, fiind acoperite cu păduri mari de foioase, predominant fag. Cei doi munţi sunt despărţiţi de 

către râul Olt. Se poate accesa dinspre sud din oraşul Sfântu Gheorghe pe DN 12, DN 13E, DJ 

112, DJ 121 A şi DJ 121B, la care se adaugă DN 11 şi respectiv DJ 103. Dinspre eEst este 

inconjurat de DJ 103E şi DN 131 (Aita Mare - Baraolt). Din Nnord putem accesa din direcţia 

Tuşnad pe DJ 122 şi pe DN 12 şi DJ 113. Pădurile acoperă cca. 70% din suprafaţa sitului, în trupuri 

compacte. Este o zonă relativ izolată datorită accesibilităţii reduse în zona munţilor Baraolt. 

Relieful este caracteristic zonelor de dealuri înalte.Toate pâraiele de pe teritoriul sitului sunt 

afluenţi ai râului Olt. 

Localizarea pe scară largă 

Harta nr. 2 Unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora se suprapune situl (este disponibilaă 

iîn Anexa.I nr. 1 la  Planul de Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 
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2.1.2 Limitele ariei naturale protejate 

Harta nr. 3 – Limitele ariei naturale protejate (este disponibilaă iîn Anexa nr.1 la Planul de 

Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 

 

Limitele ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt au fost 

delimitate în format digital, ca vectori cu referinţă geografică în sistemul naţional de proiecţie 

Stereografic 1970, şi se pot descărca de pe pagina web a Ministerului Mediului. 

Precizia geometrică a acestor limite a fost îmbunătăţită de către Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare Delta Dunării în anul 2011 (actualizare 20 octombrie 2011, H.G. nr. 971 din 2011). A 

fost utilizată limita ariei de protecţie avifaunistică delimitată la scara 1:25.000 – 1:100.000 

transmisă Comisiei Europene în 2007 (H.G. 1284/2007). Din punct de vedere administrativ aria 

maturală protejată menţionată este situată în regiunea de dezvoltare Centru, pe teritoriul 

administrativ al judeţului Covasna, Braşov şi Hargita. Suprafaţa totală a ariei de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt, actualizată în 20 octombrie 2011 însumează 

56.657 ha, cu perimetrul lung de 393,9 km. 

 

2.1.3 Zonarea internă a ariei naturale protejate 

Nu este cazul
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2.1.4 Suprapuneri cu alte arii naturale protejate 

 

Lista cuprinzând suprapunerile cu alte arii protejate 

Tabelul 2 

 Nr. 

Crt. 
Cod ANP 

Denumire 

ANP 

Arie cu care se 

suprapune Tip 

responsabil 

Denumire 

responsabil 

Tip 

suprapunere 

Suprafaţa 

totală 

suprapusă 

[ha] 

Observaţii 

Tip ANP 
Categorie 

ANP 

1 2.487. 
Tinovul 

Mohoş 
    

Suprapunere 

Parţială 
33,9942638  

2 ROSCI0329 Oltul Superior     
Suprapunere 

Parţială 
186,9684509  

3 ROSCI0056 

Dealul Ciocaş 

- 

Dealul 

Viţelului 

    
Suprapunere 

Parţială 
861,1880162  

4 ROSCI0248 

Tinovul 

Mohoş - 

Lacul Sf. Ana 

    
Suprapunere 

Parţială 
33,9942638  
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 Nr. 

Crt. 
Cod ANP 

Denumire 

ANP 

Arie cu care se 

suprapune Tip 

responsabil 

Denumire 

responsabil 

Tip 

suprapunere 

Suprafaţa 

totală 

suprapusă 

[ha] 

Observaţii 

Tip ANP 
Categorie 

ANP 

5 ROSCI0037 
Ciomad - 

Balvanyos 
    

Suprapunere 

Parţială 
1.813,027403  

  

Harta nr. 4 - Suprapunerile cu alte arii naturale protejate (este disponibilaă iîn Anexa nr.1 la Planul de Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 
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2.2 Mediul Abiotic 

 2.2.1 Geologie 

Harta nr. 5 – Geologie (este disponibilaă iîn Anexa nr.1 la Planul de Mangement – Munţii Bodoc 

Baraolt) 

 

2.2.2 Relief şi geomorfologie 

  

Munţii Baraolt şi Bodoc, împreună cu Munţii Perşani sunt situaţi în prelungirea axelor orografice 

centrale şi vestice ale Carpaţilor Orientali. Aceşti munţi mărunţi, ce abia trec de 1000 m închid 

spre nord şi vest Depresiunea Braşov de care sunt legati sub mai multe aspecte geografice. 

Orientarea ”digitală” a principalelor culmi este însoţită de pătrunderea tentaculară a Depresiunii 

Braşov sub forma unor golfuri ce se îngustează către nord, Depresiunea Râului Negru între Munţii 

Bodoc, Nemira şi Breţcu, Depresiunea Sfântu Gheorghe între Munţii Bodoc şi Baraolt, Culoarul 

Măieruşului-Depresiunea Baraolt între Munţii Baraolt şi Perşani. 

Situl analizat se suprapune, aproape în totalitate Munţilor Baraolt şi sectorului vestic al Munţilor 

Bodoc. 

Munţii Baraolt, ca şi Munţii Bodoc, sunt dispuşi pe direcţia nord-sud, fiind separaţi de Valea 

Oltului. În Munţii Baraolt, vârfurile care marchează punctele cele mai înalte ale reliefului sunt 

cuprinse între 700 şi 1000 m Vârful Foarfecii 861 m, Culmea Ascuţită 934 m, Bodoş 820 m, Dealul 

Mare 733 m. Punctul cel mai înalt se află pe vârful Havad la 1019 m. Aceste înălţimi se suprapun 

anticlinalului Aita-Belin, alcătuit din fliş grezos calcaros. 

 

2.2.2.1 Unităţi de relief 

A. Harta unităţilor de relief 

Harta nr. 6 - Unitățile de relief (este disponibila in Anexa nr.1 la Planul de Mangement – Munţii 

Bodoc Baraolt) 

B. Harta punctelor de cotă şi curbe de nivel 

Nu este cazul 
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C. Altitudini 

Tabelul 3 

Altitudine minimă 470,00 

Altitudine maximă 1.240,00 

Altitudine medie 746,00 

  

D. Unităţile majore de relief şi procentul de ocupare 

Tabelul 4 

Nr. Crt. Unitate majoră de relief Procent ocupare [%] 

1 munte 100,00 

 

E. Unităţile de relief şi procentul de ocupare 

Tabelul 5 

  Nr. Crt. Unitate de relief Procent ocupare [%] 

1 Depresiunea Bicsad 2,673 

2 Depresiunea Aitei 13,654 

3 Depresiunea Bârsei(Ţara Bârsei) 3,879 

4 Muntele Ciomad(Puciosu) 0,743 

5 Depresiunea Prejmerului 5,285 

6 Depresiunea Baraoltului 1,195 

7 Depresiunea Râului Negru 0,308 

8 Munţii Bodoc 19,824 

9 Munţii Baraolt 49,534 

10 Munţii Cucului 2,905 

 

F. Trepte hipsometrice şi procentul de ocupare 

Tabelul 7 

Nr. Crt. Treapta hipsometrică Procent ocupare [%] 

1 < 2200 m 0,00 

2 50-100 m 0,00 

3 500-800 m 67,54 
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4 200-300 m 0,00 

5 300-500 m 0,84 

6 800-1200 m 31,55 

7 2000-2200 m 0,00 

8 0-50 m 0,00 

9 1200-1800 m 0,07 

10 1800-2000 m 0,00 

11 100-200 m 0,00 

 

G. Caracterizarea generală a unităţilor de relief 

Relieful general se înfăţişează sub aspectul unor culmi larg boltite, presărate cu martori de relief 

ce descresc în altitudine spre sud. 

Etapele morfogenetice sunt comune pentru ambele compartimente muntoase astfel că şi în Baraolt 

şi în Bodoc se pot evidenţia trei suprafeţe de nivelare cu caracter general: 

- suprafaţa de 1000-1100 m, cunoscută sub numele de Poiana Mărului reprezentată prin 

Vârful Havad - 1019 m în Munţii Baraolt şi Vârful Cărpiniş - 1241 m în Munţii Bodoc;  

- suprafaţa de 850-950 m având cea mai mare extindere la nivelul ambelor sectoare montane; 

- suprafaţa de 600-700 m reprezentând un nivel al pasurilor: Hatod - 710 m,  Turia – 750 m, 

Vâlcele 630 m. 

În evoluţia lor recentă, văile, impulsionate de aria de subsidenţă din sud, respectiv Depresiunea 

Braşovului, s-au adâncit puternic dând valori ale energiei reliefului de 200-400 m, destul de 

ridicate pentru aceşti munţi cu altitudini relativ reduse. În acelaşi timp, obârşiile unor râuri s-au 

lărgit mult iar altele (Ozunca, Vâlcele) au ajuns până la stadiul unor bazinete depresionare sau, în 

cazul râurilor Baraolt şi Aita să formeze golfuri depresionare. 

În funcţie de felul cum sunt repartizate aceste înălţimi, Munţii Baraoltului pot fi divizaţi în două 

compartimente sau două trepte de relief; unul între Vârful Straja (632 m) şi Pasul Vâlcele, unde 

relieful are un aspect deluros cu înălţimi de 600-700 m, iar altul, situat la nord de Pas-ul Vâlcele, 

cuprinde o treaptă mai înaltă de relief în care cotele cele mai mari se menţin în jurul valorii de 800-

900 m. În Munţii Bodoc, în mod asemănător se evidenţiază două compartimente: unul nordic 900-

1 100 m, şi unul sudic cu aspect de dealuri şi muncei, dominat de nivelul de 700-850 m. 

Încadrarea sitului ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt în unităţile de relief, după Posea, Gr., 

Badea, L. (1984), România. Unităţile de relief 
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Harta nr. 7 - Încadrarea sitului ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt în unităţile de relief (este 

disponibila in Anexa nr.1  Planul de Mangement – Munţii Bodoc Baraolt)   

Modelul numeric altitudinal al sitului, cu puncte de cotă 

Nu este cazul  

Modelul numeric altitudinal al sitului, incluzând curbe de nivel (echidistanţa 50 m) 

Harta nr. 8 Modelul numeric altitudinal al sitului - (este disponibila in Anexa nr.1  Planul de 

Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta umbririi terenului, derivată pe baza modelului numeric altitudinal (azimut: 315 °,  

înălţimea deasupra orizontului: 45°) 

Harta nr. 9 Harta umbririi terenului, derivată pe baza modelului numeric altitudinal (este 

disponibila in Anexa nr.1  Planul de Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 

2.2.2.2 Expoziţia versanţilor 

A. Harta expoziției versanților 

Harta nr. 10 Expoziția versanților (este disponibila in Anexa nr.1  Planul de Mangement – Munţii 

Bodoc Baraolt) 

  

B. Ponderea expoziţiei versanţilor 

Tabelul 8 

Nr. Crt. Expoziţia Procent ocupare [%] 

1 N 13,83 

2 E 9,18 

3 Zone plate 1,62 

4 S 14,02 

5 NE 12,22 

6 V 11,95 

7 SE 10,64 

8 SV 14,78 

9 NV 11,76 

Ponderea expoziţiei versanţilor 

C. Influenţa expoziţiei versanţilor asupra speciilor şi habitatelor 

Nu este cazul 

2.2.2.3 Pante 

A. Harta Pantelor 
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Nu este cazul 

 B. Pante 

Tabelul 9  

Nr. Crt. Intervale de pantă Procent ocupare [%] 

1 2-5 10,50 

2 >50 0,00 

3 0-2 4,80 

4 5-10 28,93 

5 10-20 44,66 

6 20-30 10,44 

7 30-50 0,67 

Pante 

  

C. Influenţa pantelor asupra speciilor şi habitatelor 

Pantele au fost calculate în grade, pe baza modelului numeric altitudinal, variind între 0 şi 56.6 de 

grade. Panta medie este de 12 grade, abaterea standard fiind de 7.01 grade. 

Ponderea versanţilor după înclinare aduce unele diferenţieri în cadrul celor două sectoare montane 

ce fac parte din situl analizat. În Munţii Bodoc, unde pantele sunt mai accentuate, predomină cele 

cu înclinare de peste 15 grade în timp ce în Munţii Baraolt sunt predominante înclinările de sub 10 

grade. 

Harta nr. 11 - Harta pantelor (grade) derivată pe baza modelului numeric altitudinal (este 

disponibila in Anexa nr.1  Planul de Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 

 

2.2.2.4 Geomorfologie 

  

Munţii Baraolt şi Bodoc se caracterizează printr-o clară omogenitate structurală şi litologică. În 

Munţii Baraolt, linia celor mai mari înălţimi se suprapune anticlinalului Aita – Belin, alcătuit din 

fliş grezos-calcaros (Strate de Sinaia), ce încalecă pe linia Malnaş-Zălan Seria vestică a flişului de 

Bodoc (gresii, marne), linie ce corespunde cu versanţii estici ai acestor munţi. Spre sud (la Araci), 

formaţiunile cuaternare acoperă aceste anticlinale. Relieful general se înfăţişează sub aspectul unor 

culmi larg boltite, presărate cu martori de relief ce descresc în altitudine spre sud.  În comparaţie 

cu Munţii Baraolt, Munţii Bodoc au o oarecare diversitate structurală, în sensul că linia de şariaj 

din centrul lor, orientată nord-sud, separă largul sinclinoriu cu gresii şi marne ( Seria flişului de 
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Bodoc), ce formează versantul vestic, de gresiile masive şi curbicorticale (seria flişului 

curbicortical) din est (M. Săndulescu, 1972). 

Cele două digitaţii ale ”pânzei de Ceahlău, care formează culmile Baraoltului şi Bodocului, fac 

parte din unitatea flişului intern”. Rocile eruptive din nordul munţilor Baraolt şi Bodoc introduc 

în peisaj unele particularităţi locale: măguri dezvoltate pe andezite (Chiş 983 m, în nordul 

Baraoltului), platouri de tip “mezas” pe formaţiunea vulcanogen-sedimentară din partea de nord-

vest a Bodocului, în care valea Jomborului sapă un sector de chei lung de 6 km. 

Studiile geologice regionale ce vizează arealul Baraolt-Bodoc sunt cuprinzătoare şi se referă atât 

la structura geologică şi tectonica eruptivului cât mai ales la dinamica formaţiunilor vulcanogene 

şi sedimentare. La acestea se adaugă şi o serie de studii şi prospecţiuni gelogice pentru valorificarea 

resurselor minerale utile. 

Procese geomorfologice actuale 

Evoluţia recentă, condiţionată de subsidenţa din ariile depresionare alăturate şi de tendinţa de 

înălţare a spaţiului muntos, a dus la adâncirea puternică a văilor şi accentuarea energiei reliefului.  

Procesele de modelare accentuată se desfăşoară în limitele de altitudine de 1100 şi 500 m, fără a 

exista condiţii pentru o anumită etajare morfoclimatică a acestora, dar se întâlneşte o varietate 

mare de manifestare în funcţie de diversitatea litologică. Ca urmare a prezenţei predominante a 

flişului, în Munţii Badoc şi Baraolt au o răspândire mare procesele de deplasare în masă care se 

manifestă printr-o gamă mare de forme: de la curgeri noroioase şi alunecări superficiale pănă la 

alunecări cu profunzime medie, dar fără a afecta suprafeţe mari. 

Pluviodenudarea, eroziunea în suprafaţă şi eroziunea prin scurgere concentrată afectează suprafeţe 

relativ mari ca urmare a îndepărtării vegetaţiei forestiere şi în general a activităţii antropice, 

indiferent de natura ei. Chiar acolo unde se manifestă mai agresiv denudarea nu depăşeşte o 

intensitate moderată. 

Densitatea fragmentării 

Densitatea fragmentării numai pe areale restrânse ajunge la 4 km/km2. Densitatea care se 

întâlneşte mai frecvent şi caracterizează cele mai întinse suprafaţe este cea de 2 – 4 km/km2. 

Arealele cu densitatea fragmentrării mai mică de 2 km/km2 sunt foarte restrânse. Adâncimea 

fragmentării numai în mod excepţional ajunge la valorile caracteristice pentru munţii mijlocii. În 

general sunt proprii munţilor scunzi şi chiar dealurilor mijlocii. În unele arii de la marginile 

unităţilor energia reliefului se reduce până la sub 100 m. 

Harta nr. 12- Harta geologică (este disponibila in Anexa nr.1  Planul de Mangement – Munţii 

Bodoc Baraolt)  
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2.2.3 Hidrografie 

A. Harta hidrografică incluzând rețeaua hidrografică 

Harta nr. 13 - Hidrografie, incluzând rețeaua hidrohrafică (este disponibila in Anexa nr.1  Planul 

de Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 
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B. Lista bazinelor hidrografice ierarhizată şi ponderea lor în cadrul ariei naturale protejate 

Tabelul 10 

 Nr. Crt. Nume bazin Cod bazin Ordin bazin 
Suprafaţa. totală bazin 

[ha] 

Suprafaţa. bazin în 

Aria naturală 

protejată [ha] 

Pondere din ANP 

[%] 

1 Ozunca VIII_1.66.3... 3 3.239,715185 1.655,5465 2,92 

2 Valea Întunecoasă VIII_1.66.3.1.. 4 890,3939215 890,3025 1,57 

3 Tecşe VIII_1.64.1... 3 3.860,745841 3.828,087 6,76 

4 Olt VIII_1..... 1 267.167,266 11.735,5432 20,71 

5 Alba VIII_1.64.... 2 5.313,084512 3.436,4816 6,07 

6 Reci VIII_1.45.19... 3 1.305,507306 318,3395 0,56 

7 Pârâul Urşilor VIII_1.35.... 2 1.253,491604 1.239,0828 2,19 

8 Hăghig VIII_1.52.... 2 1.253,997985 928,7543 1,64 

9 Iarăş VIII_1.55.... 2 1.240,104249 818,3237 1,44 

10 Belinul Mare VIII_1.60a.... 2 2.014,116032 1.324,7888 2,34 

11 Cocoş VIII_1.64.2... 3 1.715,172618 1.715,1726 3,03 

12 Valea Prunilor VIII_1.45.8.11.3. 5 1.112,031858 1,5786 0,00 

13 Galaţ VIII_1.66.3.3.1. 5 1.140,762328 941,209 1,66 

14 Valea Sâmbrezii VIII_1.42.... 2 1.714,365702 553,6984 0,98 
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 Nr. Crt. Nume bazin Cod bazin Ordin bazin 
Suprafaţa. totală bazin 

[ha] 

Suprafaţa. bazin în 

Aria naturală 

protejată [ha] 

Pondere din ANP 

[%] 

15 Ilieni VIII_1.43.... 2 1.101,667238 1.041,9199 1,84 

16 Corlat VIII_1.57.... 2 1.351,431628 878,5453 1,55 

17 Turia VIII_1.45.8.11.. 4 4.330,23547 343,1343 0,61 

18 Pădureni VIII_1.45.17... 3 5.177,669566 2.445,7844 4,32 

19 Angheluş VIII_1.45.19a... 3 1.664,560872 242,1245 0,43 

20 Micfalău VIII_1.34.... 2 2.179,846212 1.908,2837 3,37 

21 Râul Negru VIII_1.45.... 2 31.520,25288 6,2618 0,01 

22 Răchitiş VIII_1.32.... 2 1.197,83596 576,6781 1,02 

23 Pârâul Şeii VIII_1.66.3.3.. 4 1.765,367751 1.010,7324 1,78 

24 Valea Crişului VIII_1.39.... 2 3.065,561475 2.370,0223 4,18 

25 Arcuş VIII_1.40.... 2 2.992,692408 2.234,2712 3,94 

26 Vâlcele VIII_1.49.... 2 3.282,122182 2.817,752 4,97 

27 Valea Adâncă VIII_1.61a.... 2 1.277,826221 496,3255 0,88 

28 Mărcuşa VIII_1.45.14... 3 6.564,192825 38,5625 0,07 

29 Tuşnad VIII_1.30.... 2 3.864,572765 65,5609 0,12 

30 Căpeni VIII_1.65.... 2 1.043,765278 745,4251 1,32 
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 Nr. Crt. Nume bazin Cod bazin Ordin bazin 
Suprafaţa. totală bazin 

[ha] 

Suprafaţa. bazin în 

Aria naturală 

protejată [ha] 

Pondere din ANP 

[%] 

31 Debren VIII_1.41.... 2 1.727,725079 724,6138 1,28 

32 Baciu VIII_1.44.... 2 1.865,866527 789,5106 1,39 

33 Valea Peştilor VIII_1.45.8.11.2. 5 2.756,058105 7,0929 0,01 

34 Valea Roşie VIII_1.33.... 2 3.079,138749 2.699,7342 4,77 

35 Malnaş VIII_1.36.... 2 866,5967339 812,9593 1,43 

36 Valea Mică VIII_1.64.3... 3 1.820,529415 1.809,752 3,19 

37 Baraolt VIII_1.66.... 2 7.560,057574 144,3067 0,25 

38 Câlnic VIII_1.38.... 2 1.618,544648 208,5621 0,37 

39 Valea Porumbelor VIII_1.40a.... 2 817,6522215 395,552 0,70 

40 Belinul Mic VIII_1.60a.1... 3 974,6714312 736,3643 1,30 

41 Talomir VIII_1.37.... 2 833,5133537 763,533 1,35 

42 Anaş VIII_1.64.1.1.. 4 956,8328624 956,8329 1,69 

Lista bazinelor hidrografice ierarhizată şi ponderea lor în cadrul ariei naturale protejate 
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Tabelul 11 

Râul 
Staţia 

Hidrometrică 

Lungimea 

râurilor 

(km) 

Suprafaţa 

(km²) 
Altit.mdM 

Debit mediu 

multi-anual 

(mc/s) 

Debit lunar cu asigurarea (mc/s) 

Qm/QM 

 80% 90% 95% 

Olt Micfalău 84 1433 564 9,16  2,14  1,76  1,50  1/208 

Olt Sf. Gheorghe 109 1671 515 10,1 2,40 1,98 1,70  1/502 

Olt Feldioara 152 5614 483 40,3 12,80 10,70 9,31 1/142  

Caracteristicile parametrilor hidrologici pe Olt şi principalii afluenţi 
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C. Caracterizarea hidrografică şi influenţa hidrografiei asupra speciilor şi habitatelor  

Ape subterane 

Varietatea formaţiunilor geologice care intră în aclătuirea principalelor forme de relief şi gradul 

lor de permeabilitate contribuie la acumularea unei însemnate cantităţi de ape subterane, 

influenţând totodată proprietăţile acestora. 

Ceea ce este specific acestui spaţiu, situându-se pe unul din primele locuri în ţară este abundenţa 

şi varietatea izvoarelor minerale. Cele mai multe izvoare minerale se înşiruie în lungul unei linii 

orientate pe direcţia nord-sud, prima dintre ele pe versantul vestic al Munţilor Bodoc, aproximativ 

paralelă cu Oltul în lungul cărora apar izvoarele de la Balvanyoş, Bixad, Micfalău, Malnaş-Băi, 

Bodoc, iar în Munţii Baraolt la Arcuş şi Băile Şugaş, toate având ape carbogazoase, cloruro-sodice, 

bicarbonate, potasice, calcile, magnezice. 

Ape de suprafaţă 

În ceea ce priveşte apele de suprafaţă, Oltul este principala arteră hidrografică, care colectează 

toate râurile care vin din Munţii Baraolt pe care practic îi înconjoară, precum şi râurile de pe 

versantul vestic al Munţilor Bodoc, respectiv Valea Roşie, Micfalău, Pârâul Urşilor, Malnaş şi 

Talomir. 

Oltul curge pe direcţie nord-sud până mai jos de Sfântul Gheorghe, apoi ocoleşte ultimele 

prelungiri sudice ale Munţilor Baraolt, iar după ultimele prelungiri ale Munţilor Baraolt este 

orientat de la sud la nord până la confluenţa cu râul Cormoş. 

După sectoarele de îngustare de la Tuşnad şi Malnaş, Oltul pătrunde în Depresiunea Braşovului 

unde îşi domoleşte cursul şi panta lui se reduce la 1,5 m/km. Dacă în sectorul Bixad-Sfântu 

Gheorghe cursul Oltului este relativ regulat, odată cu pătrunderea în depresiune meandrează 

puternic printre maluri joase, iar lunca se extinde mult. Oltul are o mare putere de transport şi o 

materializare a acestui fenomen îl constituie conul de dejecţie Şesul sau Câmpul Frumos – 

dezvoltat la ieşirea râului din strâmtoarea munţilor în depresiunea Sfântu Gheorghe. 

Debitul mediu anual al Oltului în primul sector este de 7,6 m3/s  (staţia hidrometrică Micfalău). În 

unele perioade din cursul anului, în special primăvara, când cade cea mai mare cantitate de 

precipitaţii, debitul maxim înregistrat a fost de 39,4 m3/s, iar cel minim a scăzut la 3,65 m3/s. Iarna, 

când cantitatea de precipitaţii este mică şi fenomenele de îngheţ sunt frecvente, debitul Oltului 

înregistrează valori foarte mici (2,31 m3/s), ceea ce se reflectă şi asupra scurgerii care abia 

reprezintă 4% în lunile ianuarie-februarie. 

Pe lângă afluenţii menţionaţi, Oltul mai primeşte o serie de râuri ce vin din Munţii Baraolt: Valea 

Crişului, Arcuş, Vâlcele, Hăghig,  Corlat,  Belinul Mare şi Belinul Mic,  Valea Adâncă, AlbaAita 

(cu afluenţii Tecşe, Cocoş şi Valea Mică). Partea nord-vestică a sitului ROSPA0082 Munţii 
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Bodoc-Baraolt este drenată de râul Baraolt cu afluenţii săi de pe stânga: Ozunca şi Galatul.  Sudiile 

hidrografice regionale vizează doar aspecte legate de apele minerale, nămolurile terapeutice, 

precum şi mlaştinile de turbă. Apele de suprafaţă sunt abordate în studiile generale privind valea 

Oltului care sunt vechi şi necesită actualizări şi abordări metodologice moderne. 

 

Harta nr. 14 - Atlasul Apelor pentru situl ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt (1:100.000) (este 

disponibila in Anexa nr.1  Planul de Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 

 

2.2.4 Climă 

A. Harta temperaturilor - medii multianuale 

Harta nr. 15 - temperaturile - medii multianuale (este disponibila in Anexa nr.1  Planul de 

Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 

B. Harta precipitaţiilor - medii multianuale 

Harta nr. 16 - precipitațiile - medii multianuale (este disponibila in Anexa nr.1  Planul de 

Mangement – Munţii Bodoc Baraolt)  

C. Caracterizarea climei şi influenţa ei asupra speciilor şi habitatelor 

Clima Munţilor Baraolt şi Bodoc. Caracterele climatice ale acestor munţi sunt strâns legate de 

poziţia perpendiculară ale culmilor Baraoltului şi Bodocului faţă de direcţia de deplasare a maselor 

de aer vestice. Deşi au altitudine mai mică în comparaţie cu celelalte culmi din Carpaţii Orientali, 

procesul de modificare a caracteristicilor maselor de aer produc ploi orografice, pe când în 

descendenţa lor pe versantul estic are loc o încălzire adiabatică, iar conţinutul de vapori scade 

apreciabil (de la 600 mm/an la 500 mm/an). 

Pentru masivele din Baraolt şi Bodoc, versanţii cu expunere sudică au unghiul optim de incidenţă 

a razelor solare de 20-30ºC (Elena Mihai, 1975). Aceştia primesc în timpul unui an 133920 cal/g 

faţă de 116980 cal/g pe suprafeţele orizontale sau 1520 cal/g pe versanţii cu expunere nordică. 

 

Harta nr. 17  Precipitaţiile medii multianuale (1961-2000), prelucrare după România. (este 

disponibila in Anexa nr.1  Planul de Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 18. Temperaturile medii multianuale (1961-2000), prelucrare după România. (este 

disponibila in Anexa nr.1  Planul de Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 
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Graficul 1 

 

Valorile medii multianuale ale temperaturii aerului (°C), Sf. Gheorghe, Baraolt (1906-2000) 

În ceea ce priveşte temperaturile medii lunare multianuale la staţiile Sfântu Gheorghe şi Baraolt se 

observă că acestea sunt foarte apropiate valoric, pe tot parcursul anului. Valorile medii multianule 

sunt de 7,5°C la Sfântu Gheorghe şi de 7,6 °C la Baraolt. 

Acestea scad însă cu altitudinea şi ajung la şi 4 ºC pe culmile de 900 - 1 000 m, excepţie făcând 

culmile Bodocului unde valorile scad sub 4 ºC. 

Anual, pe culmile acestor munţi sunt cel puţin 140 de zile cu îngheţ, mai multe în Bodoc (între 150 

şi 170) şi mai puţine în Baraolt (150-160). În general, prima zi cu îngheţ posibil este în prima 

decadă a lunii septembrie, iar ultimul îngheţ în ultima decadă  a lunii mai. 

Precipitaţiile atmosferice se supun atât gradientului vertical cât şi condiţiilor locale astfel că au 

valori de la peste 500 mm în spaţiile depresionare şi ajung la cantităţi  de peste 800 mm anual în 

Bodoc. În Munţii Baraolt, numai în sectorul nordic cantităţile depăşesc 700 mm anual, datorită 

altitudinii reduse şi poziţiei de adăpost. 

În aceste condiţii de relief şi climă, scurgerea medie multianuală înregistrează valori mai ridicate 

în Bodoc faţă de Baraolt. 

Graficul 2 

 

Cantităţile lunare medii multianuale de precipitaţii (mm), Sfântu Gheorghe (1906-2000) 
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Fenomene atmosferice periculoase 

Din categoria celor mai frecvente fenomene de acest gen şi care prezintă un grad mai mare de 

periculozitate, fac parte hidrometeorii. Prin natura lor, aceştia apar şi se dezvoltă în stratul inferior 

al atmosferei, sau/şi la sol, ducând la reducerea transparenţei aerului, deci a vizibilităţii orizontale 

sau verticale, la scăderea temperaturii aerului şi la sol sub valorile medii multianuale specifice 

zonalităţii altitudinale şi momentului din an, la facilitarea condiţiilor de producere a inversiunilor 

termice etc. 

Astfel ceaţa sub toate formele sale de apariţie şi dezvoltare, există în condiţiile unei umidităţi 

relative ale aerului egală sau apropiată de 100%. În cursul anului, frecvenţa cea mai mare a zilelor 

cu ceaţă este iarna (decembrie-ianuarie), iar cea mai mică vara (iunie-august). Frecvenţa cazurilor 

cu ceaţă creşte odată cu altitudinea, pe măsura intensificării convecţiei termice generatoare de nori 

cumuliformi, care în anumite situaţii se confundă cu bancurile de ceaţă. În aria analizată, la staţia 

Baraolt anual se însumează în medie între 20-30 zile cu ceaţă, la care se adaugă aerul ceţos 

conferind regiunii potenţial suplimentar de umezeală necesară dezvoltării abundente a vegetaţiei. 

   

Graficul 3 

 

Numărul mediu de zile cu ceaţă (1961-2000), Staţia Baraolt 

Îngheţul şi bruma, fenomene meteorologice prezente în fiecare an la trecerea dintre toamnă spre 

iarnă, sau primăvara spre toamnă, dar care se declanşează în afara intervalului mediu multianual 

de producere sunt considerate de asemenea fenomene periculoase, care dăunează desfăşurării 

optime a fenofazelor speciilor vegetale, producând pagube însemnate. 
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 Graficul 4 

 

Numărul mediu de zile cu brumă (1961-2000), Staţia Baraolt 

 

Specifice semestrului rece al anului se produc viscolul, poleiul, chiciura, aversele de ninsoare, 

depunerile de gheaţă şi de particule îngheţateetc. în condiţii sinoptice bine definite. Datorită 

amplasării fizico-geografice a sitului analizat, aceste fenomene meteorologice prezintă grade de 

periculozitate diferite: viscolele având o frecvenţă redusă (sub 2 cazuri în medie anuală) dar şi 

intensităţi mici, aerul rece din nord-est şi est ajungând aici foarte rar şi cu o acţiune mult diminuată; 

poleiul înscrie frecvenţe medii anuale de sub 5 cazuri, iar chiciura între 5 şi 10 cazuri. Prin 

îngheţarea apei suprarăcite provenite din ceaţă, aer ceţos, burniţă, ploaie, sau prin procesul de 

sublimare, aderarea şi îngheţarea fulgilor de zăpadă sau a lapoviţei se formează depunerile de 

gheaţă simple (din acţiunea unui singur fenomen) sau compuse (din două sau mai multe depuneri 

simple), toate producând tensionări mecanice la nivelul suporturilor pe care se formează, care pot 

merge până la rupere, în condiţii amplificate de vânt tare (≥ 16m/s). Ninsoarea şi aversele de 

ninsoare au o frecvenţă ridicată, condiţiile genetice fiind favorabile, dar efectul lor asupra 

vegetaţiei de pădure nu este distructiv, decât în situaţii de excepţie conferite de grosimi 

excepţionale. Frecvenţa ridicată a advecţiilor de aer cald le diminuează acţiunea, topirile fiind 

rapide, soldate uneori cu viituri şi inundaţii în bazinete hidrografice mici. 

 

2.2.5 Soluri 

A. Harta solurilor 

Harta nr. 19 – Soluri (este disponibila in Anexa nr.1  Planul de Mangement – Munţii Bodoc 

Baraolt) 

B. Caracterizarea solurilor şi influenţa lor asupra speciilor şi habitatelor 

În peisajul acestor munţi scunzi, învelişul de sol este în general omogen, format din cambisoluri, 

respective soluri brun acide şi din categoria spodosolurilor cele brun acide feriiluviale, pe culmile 
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cele mai înalte – peste 700 m) şi soluri brune eu-mezobazice puternic spălate, cu un material 

parental format predominant din depozite aluviale nisipoase, argile şi de terasă. 

Solurile brune acide au o raspândire mare în zona centrală a Munţilor Baraolt. Aceste soluri se 

formează în condiţiile unui climat relativ rece şi umed, sub păduri de fag, gorun sau de amestec şi 

pe un substrat petrografic variat (conglomerate, calcare, marne, gresii, roci eruptive etc.). 

Solurile brune acide reprezintă o categorie largă de soluri oligobazice şi oligoterobazice, răspândite 

în regiunea montană sub păduri de molid, păduri de amestec fag şi molid, păduri de fag, ca şi în 

etajul alpin inferior sub asociaţii de Juniperus sibirica şi Vaccinium sp. Ele se caracterizează prin 

acumularea humusului acid, formarea argilei prin procese de alterare fiind redusă. Arealul solurilor 

acide se caracterizează printr-un climat umed şi răcoros în tot cursul anului. Temperatura medie 

anuală este de circa 30C la limita superioară a arealului şi 6-80C la limita inferioară. Indicele de 

ariditate (de Martonne) variază între 45 şi 50 la limita inferioară şi 75-80 la limita superioară. 

Solurile brun acide se formează predominant pe roci acide: granite, granodiorite, unele şisturi 

cristaline, gresii, conglomerate etc. 

Solurile brune eu-mezobazice  sunt dominate de alterarea materialului parental cu formarea de 

oxizi şi hidroxizi de fier, ce dau culoarea brună sau gălbuie, specifică orizontului B cambic. 

Condiţiile climatice şi prezenţa unor roci bogate în minerale bazice determină acumularea la 

suprafaţa solului a humusului de tip mull şi formarea unui orizont A, ce depăşeşte frecvent 30 cm. 

În cazul celor formate sub vegetaţie forestieră, conţinutul de humus poate ajunge la valori mult 

mai mari, 10-15 %. 

O mare răspândire o au solurile argiloiluviale brune şi argiloiluviale podzolice, care îmbracă 

culmile largi şi joase, precum şi versanţii slab înclinaţi ai munţilor Bodoc şi Baraolt. De asemenea, 

ele se întâlnesc şi pe relieful depresionar, unde acoperă în întregime zona piemontană şi o parte 

din terasele Oltului. 

Solurile argiloiluviale brune şi argiloiluviale podzolice fac parte din clasa argiluvisolurilor, soluri 

cu profil bine diferenţiat, caracterizat prin prezenţa unui orizont argiloiluvial  (Bt), respectiv a unui 

orizont îmbogăţit în argilă migrată, care formează pelicule pe feţele verticale şi orizontale ale 

agregatelor structurale. Procesul de iluviere se produce după  P.M. Dreissen în trei faze: 

mobilizarea argilei în orizonturile superioare ale solului; transportul argilei şi acumularea ei; 

imobilizarea argilei transportate. Transportul argilei pe verticală sau lateral, se face prin porii şi 

crăpăturile din sol, în perioadele umede, când în sol se instalează un regim hidric percolativ. Pentru 

instalarea transportului argilei trebuie, mai întâi, să se producă dispersia argilei, pentru a putea fi 

mobilizată prin translocare. Mobilizarea argilei constă din eliberarea ei din agregatele sau 

complexele coloidale, prin distrugerea legăturilor ionice. Argilele se comportă electronegativ, 
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indiferent de tipul lor, atrăgând în sfera lor de influenţă diferiţi cationi. Puterea de agregare a argilei 

este determinată de: valenţa ionilor din soluţia solului, compoziţia ionilor adsorbiţi în complexul 

schimbabil şi de schimbul cationic, caracteristic argilelor din sol. Concentraţia ionilor din soluţia 

solului şi schimbul cationic cu argilele sunt influenţate, în mod normal, de pH-ul solului, dispersia 

argilei fiind dependentă de pH-ul solului. Luvisolurile s-au format pe materiale parentale care sunt, 

în general, neconsolidate, incluzând depozite glaciare, eoliene, aluviale, coluviale, deluviale etc. 

Sunt soluri relativ vechi, adesea cu o evoluţie poligenetică, dezvoltate pe diferite roci sedimentare, 

în general moderat spre sărace în minerale calcice şi feromagnezice. 

Condiţiile de climă temperată relativ umedă determină spălarea în orizontul superior a sărurilor şi 

carbonaţilor şi chiar debazificarea materialului mineral. Activitatea biologică este prielnică şi 

determină o mineralizare şi humificare destul de rapidă a resturilor vegetale acumulate anual la 

suprafaţa solului ca şi o încorporare a substanţelor humice într-un orizont A subţire. Ele sunt 

caracteristice pentru climatul temperat de tranziţie, vegetaţia fiind reprezentată de pădurile de 

foioase şi pădurile de conifere. 

Argiluvisolurile brune se caracterizează printr-o culoare brună şi brun închisă a orizontului A şi 

brun închis în orizontul Bt. Textura este luto-argiloasă, conţinutul de argilă fiind variabil pe profil 

(31-36% în orizontul Ao şi între 37-42% în orizontul Bt) iar indicele de diferenţiere texturală nu 

depăşeşte valoarea de 1.2. Porozitatea totală este mare în orizontul superior şi devine mică pe 

profil. Capacitatea de apă utilă, respectiv rezerva de apă din sol  prezintă valori mari în orizontul 

de la suprafaţă (12-14%) după care scade cu adâncimea ajungând la 7,6% su 110 cm. Conţinutul 

de humus este mic (în jur de 2% în Ao după care scvade ajungând la 0.96% între 60-85 cm). 

Reacţia pH este moderat, slab acidă în partea superioară a solului după care devine neutră în Bt şi 

chiar uşor alcalină în Cca. Capacitatea de schimb cationic este mijlocie, iar gradul de saturaţie în 

jur de 75-80%, ceea ce îi conferă un caracter eubazic. Din punct de vedere biologic, aceste soluri 

sunt relativ active, cu un circuit normqal al substanţelor nutritive. Ele au o capacitate bună de 

nitrificare, sunt slab-moderat aprovizionate cu nutrienţi (N-0,1%; P-12 ppm; K-104-134 ppm). 

Solurile argiloiluviale podzolice constituie un tip distinct de luvisol prin faptul că este mai puternic 

podzolit. Profilul solului este de tipul A-E-Bt-C.  Spălarea complexelor humico-metalice, din 

partea superioară a solului, în lipsa activităţii biologice omogenizatoare, a determinat formarea 

unui orizont Ea puternic dezvoltat, situat deasupra unui orizont Bt. Schimbarea bruscă a texturii, 

dintre orizontul eluvial şi cel iluvial, împiedică drenajul intern în cadrul solului. Saturaţia periodică 

în apă la suprafaţa solului şi reducerea compuşilor fierului determină o puternică înălbire a 

orizontului eluvial. Orizontul Ea se extinde în interiorul orizontului Bt, prin intermediul canalelor 

lăsate de rădăcini şi prin crăpăturile care se instalează în perioadele mai secetoase.  
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Ca urmare au o fertilitate mai scăzută şi reacţie mai acidă. Se întâlnesc insular în arealul solurilor 

argiloiluviale brune sub pajişti şi păduri, sub care de fapt s-au format. 

Saturarea periodică cu apă determină concentrarea compuşilor fierului în pete sau concreţiuni. 

Transportul vertical al compuşilor de fier poate determina acumularea acestora în orizonturile din 

adâncime, unde formează o adevărată matrice în microstructura solului. În lipsa percolării, fierul 

poate rămâne în sol sub formă de concentraţii, respectiv nodule, al căror  exterior este cimentat 

slab cu fier. Aceste nodule suferă la rândul lor, transformări în funcţie de natura reacţiilor care 

domină, în funcţie de uscăciune şi de umiditate (oxidare şi reducere). 

Orizontul O de litieră este închis la culoare, dar subţire. Prezenţa permafrostului afectează 

caracteristicile hidrologice ale msolului în profunzime. Orizontul A poate conţine între 1 şi 10% 

carbon organic, orizontul E are rar mai mult de 1% carbon organic, aceeaşi situaţie întâlnindu-se 

şi la partea superioară a orizontului Bt. Reacţia soluţiei solului este moderat şi puternic acidă, cu 

valor ale pH-ului cuprinse între 4 şi 5.5 . Capacitatea totală de schimb cationic are valori cuprinse 

între 1 şi 10 me/100 g sol, situaţie datorată în cea mai mare parte, aportului materiei organice. 

Gradul de saturaţie în baze variază de la 10% până la 60-90% 

Aceste soluri sunt caracteristice etajului de pădure în care predomină stejarul şi gorunul, uneori în 

amestec cu fagul. Substratul litologic pe care se dezvoltă este foarte variat (gresii, argile, marne, 

depozite de terasă) şi au un profil bine individualizat cu un conţinut redus de humus. 

Harta nr. 20 Harta pedologică format vectorial, situl ROSPA0082 Munţii Barolt-Bodoc (este 

disponibila in Anexa nr.1  Planul de Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 

 

2.2.6 Elemente de interes conservativ, de tip abiotic 

Nu este cazul 

 

2.3 Mediul Biotic 

2.3.1 Ecosisteme 

A. Harta ecosistemelor 

Harta nr. 21– Ecosisteme (este disponibila in Anexa nr.1  Planul de Mangement – Munţii Bodoc 

Baraolt) 

B. Harta parcelelor silvice 

Harta nr. 22 - Parcele silvice (este disponibila in Anexa nr.1  Planul de Mangement – Munţii Bodoc 

Baraolt) 

C. Descrierea ecosistemelor şi prezentarea speciilor şi tipurilor de habitate specifice 

Ecosisteme praticole 
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Pajişti mezofile 

Pajiştile din situl ROSPA0082 Munţii Bodoc – Baraolt sunt dominate de Festuca rubra şi Agrostis 

tenuis, iar adesea apare şi Deschampsia cespitosa. 

Înre Baraolt – Ilieni – Hetea(coordonate locale: N 45°48'49,3"/E 25°43'59,1"/573 m alt.) – pajişti 

de Festuca rubra cu Agrostis tenuis, alături de care apar şi alte specii, printre care: Nardus stricta, 

Deschampsia caespitosa, Sieglingia decumbens, Anthoxanthum odoratum, Lolium perenne, 

Trifolium pratense, Thymus pannonicus, Carex montana, Potentilla erecta etc. 

În dreptul municipiului Sfântu Gheorghe, în sit, există terenuri agricole şi pajişti xero-mezofile (pe 

marginea pădurii), utilizate atât ca păşuni, cât şi ca fânaţuri. 

În zona de altitudine maximă a drumului Valea Crişului – Aita Medie (coordonate locale: N 

45°56'53,2"/E 25°43'06,8"/940 m alt.) există pajişti de Festuca rubra şi Agrostis tenuis, cu 

Deschampsia cespitosa. Pajiştea de aici are şi exemplare izolate de ienupăr (Juniperus communis). 

Tot aici există şi o cabană silvică. 

În Pasul Vadaş (coordonate locale: N 45°56'59,7"/E 25°42'46,2"/952 m alt.) există suprafeţe mari 

de pajişti (păşuni şi fânaţuri), dominate de Festuca rubra şi Agrostis tenuis. 

Pajiştile situate către Aita Medie (coordonate locale: N 45°57'09,4"/E 25°42'38,8"/945 m alt.) sunt 

dominate tot de Festuca rubra şi Agrostis tenuis, iar pe alocuri, şi anume acolo unde păşunatul 

este excesiv, pe soluri acide, apare şi ţăpoşica (Nardus stricta) şi drobiţă (Genista tinctoria), ceea 

ce denotă o pauperizare a acestor pajişti în specii şi o degradare a calităţii acestora, cu scăderea 

cantităţii de biomasă la unitatea de suprafaţă. 

Pe alocuri (coordonate locale: N 45°57'59,3"/ E 25°40'30,2"/709 m alt.), apare şi târsa 

(Deschampsia cespitosa) în acelaşi tip de pajişti dominate de Festuca rubra şi Agrostis tenuis. 

Pajiştile păşunate cu vite, din preajma localităţii Aita Medie (coordonate locale: N 45°58'08,9"/E 

25°38'31,6"/638 m alt.), dominate tot de Festuca rubra şi Agrostis tenuis, prezintă în locurile 

depresionare, cu umiditate excesivă, comunităţi de Carex riparia. 

Pajiştile din jurul localităţii Micloşoara (coordonate locale: N 45°59'39,6"/E 25°34'41,6"/ 478 m 

alt.) sunt dominate de Festuca rubra şi Agrostis tenuis. 

Pajiştile din jurul localităţii Micfalău (coordonate locale: N 46°04'09,3"/E 25°46'53,7"/ 694 m alt.) 

sunt edificate de Festuca rubra şi Agrostis tenuis, cu Deschampsia caespitosa, Lolium perenne, 

Cynosurus cristatus, Carex ovalis, Juncus tenuis, Carum carvi, Lotus corniculatus etc. 

La vest de localitatea Bixad, în limitele sitului ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt, pe malul drept 

al râului Olt (coordonate locale: N 46° 06' 43,8" / E 25° 50' 55,5" / 630 m alt.), există pajişti 

utilizate mai ales ca fânaţuri, dominate de Festuca rubra şi Agrostis tenuis. 
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Ecosisteme forestiere 

Păduri mezofile de foioase 

Între Baraolt – Ilieni – Hetea(coordonate locale: N 45° 48' 49,3" / E 25° 43' 59,1" / 573 m alt.) 

există o pădure de amestec de gorun (Quercus petraea), stejar (Quercus robur) şi carpen ( 

Carpinus betulus), însoţite de alte specii, precum: Lathyrus niger, Lathyrus vernus, Helleborus 

purpurascens, Galium odoratum, Ulmus glabra, Carex digitata, Neottia nidus-avis etc. 

În această pădure există lemn mort pe teren, dar în cantitate foarte mică. 

Pe şoseaua ce duce de la Valea Crişului la Aita Medie chiar de la intrare în limitele sitului există 

o regenerare naturală din carpen (Carpinus betulus) în majoritate, dar există şi o plantaţie de molid 

(Picea abies). 

Păduri mezofile de foioase în stare de regenerare există pe ambele părţi ale şoselei Valea Crişului 

– Aita Medie (coordonate locale: N 45° 56' 09,9" / E 25° 45' 04,0" / 777 m alt.), cu vârste de 20-

25 de ani, edificate de fag (Fagus sylvatica), carpen (Carpinus betulus), gorun (Quercus petraea), 

cireş (Cerasus avium), scoruş (Sorbus torminalis), drobiţă (Cytisus nigricans), Festuca drymeja 

etc. Tot în această zonă există păduri de fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeja. 

În zona de altitudine maximă a drumului Valea Crişului – Aita Medie (coordonate locale: N 45° 

56' 53,2" / E 25° 43' 06,8" / 940 m alt.), pe partea stângă a drumului respectiv există şi o plantaţie 

de molid (Picea abies). 

La coborârea din Pasul Vadaş către localitatea Aita Medie (coordonate locale: N 45° 57' 08,1" / E 

25° 42' 37,7" / 950 m alt.) pădurile sunt edificate de fag (Fagus sylvatica) cu brustur negru ( 

Symphytum cordatum), Rubus caesius, Cardamine glanduligera, Campanula abietina, Paris 

quadrifolia, Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium, Atropa belladona etc. 

Între localităţile Aita Medie şi Micloşoara (coordonate locale: N 45° 58' 18,1" / E 25° 38' 38,4" / 

631 m alt.), la altitudine mai scăzută, apar gorunete (Quercus petraea) cuCarpinus betulus.  În 

jurul localităţii Băţanii Mari (coordonate locale: N 46° 05' 36,2" / E 25° 43' 28,3" / 532 m alt.) 

există trupuri de pădure cu gorunete (Quercus petraea). În această pădure există foarte puţin lemn 

mort lăsat pe teren. 

Versanţii din lungul pârâului Ozunca imediat după benzile de arin negru, sunt acoperiţi de păduri 

de fag (Fagus sylvatica). Între localităţile Băţanii Mari, Ozunca-Băi şi Micfalău pădurile sunt 

constituite din amestecuri de fag (Fagus sylvatica) cu carpen (Carpinus betulus). Pe alocuri apar 

păduri de amestec de fag cu gorun (Quercus petraea). Pe alocuri, apar făgete relativ curate.  La 

vest de localitatea Bixad, în limitele sitului ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt, pe malul drept al 

râului Olt (coordonate locale: N 46° 06' 43,8" / E 25° 50' 55,5" / 630 m alt.), pădurile de pe dreapta 

Oltului sunt constituite din amestecuri de fag (Fagus sylvatica) cu carpen (Carpinus betulus). 
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Amonte de satul Zălan (coordonate locale: N 45° 57' 13,6" / E 25° 48' 08,5" / 709 m alt.) există 

gorunete cu carpen (Quercus petraea, Carpinus betulus), şi cu: Acer campestre, Corylus avellana, 

Viburnum opulus, Melampyrum bihariense, Helleborus purpurascens, Gentiana cruciata, 

Hepatica transsilvanica, Euphorbia amygdaloides etc. 

Păduri aluviale şi galerii de anin 

În lungul pârâului Ozunca există arinişe bine conformate, dominate de arin negru (Alnus 

glutinosa). 

În lungul pârâului Micfalău, către localitatea Micfalău (coordonate locale: N 46° 03' 10,3" / E 25° 

49' 24,5" / 566 m alt.), există arinişe bine conformate cu arin negru (Alnus glutinosa). Pe malul 

Oltului, la vest de localitatea Bixad, sunt arinişe cu arin negru (Alnus glutinosa). 

Munţii Bodoc, jud. Covasna  

Ecosisteme forestiere 

Păduri mezofile de foioase 

Toate pădurile din nordul munţilor Bodoc sunt edificate de fag (Fagus sylvatica) în amestec cu 

carpen (Carpinus betulus) (coordonate locale: N 46° 00' 21,7" / E 25° 52' 32,3" / 728 m alt.). 

La ieşirea din localitatea Bixad către lacul Sfânta Ana (coordonate locale: N 46° 05' 49,5" / E 25° 

52' 48,3" / 727 m alt.), pe ambele părţi ale şoselei dintre localitatea Bixad şi lacul Sfânta Ana 

(coordonate locale: N 46° 07' 26,6" / E 25° 55' 37,2" / 872 m alt.), există parcele forestiere unde 

se aplică tăieri rase (aici existând păduri de amestec, fag cu carpen). De la intersecţia drumului 

dintre Balvanyos şi lacul Sfânta Ana cu drumul dintre Bixad către lacul Sfânta Ana apare şi molidul 

(Picea abies), însă cu răspândire sporadică. 

La Malnaş-Băi, în lungul pârâului Malnaş, deasupra arinişelor cu arin negru (Alnus glutinosa), pe 

versanţii văii pârâului Malnaş, există păduri edificate de fag (Fagus sylvatica) în amestec cu carpen 

(Carpinus betulus). 

La est de satul Bodoc, în expoziţie sudică şi în limetele sitului, există păduri cu stejar (Quercur 

robur), în amestec cu carpen (Carpinus betulus). Pe lângă aceste specii codominante, mai apare: 

Quercus petraea, Quercus polycarpa, Cerasus avium, Acer campestre, Corylus avellana, Fraxinus 

excelsior, Euonymus europaeus, Viburnum opulus, Cytisus nigricans, Actaea spicata, Poa 

nemoralis, Cardamine bulbifera, Galium odoratum, Geranium robertianum, Euphorbia 

amygdaloides, Galium schultesii, Helleborus purpurascens etc. 

Pe versanţii pârâului Pădureni (coordonate locale: N 45° 55' 00,3" / E 25° 55' 57,6" / 594 m alt.) 

există făgete naturale bine conformate, unde pe lângă fag (Fagus sylvatica), mai apar şi: Carpinus 

betulus, Quercus petraea, Tilia cordata, Acer campestre, Populus tremula, Corylus avellana, 

Oxalis acetosella, Pulmonaria officinalis, Maianthemum bifolium, Lamium galeobdolon, Luzula 
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luzuloides, Hepatica transsilvanica, Lathyrus venetus, Galium schultesii, Melittis melissophyllum 

etc. Raportul între speciile dominante este: fag:carpen:gorun = 4:1:1.  În această pădure există şi 

ceva lemn mort lăsat pe teren. 

La capătul drumului forestier din lungul pârâului Pădureni se află tot făgete edificate de Fagus 

sylvatica, în amestec cu carpen (Carpinus betulus), şi cu: Quercus petraea, Acer campestre, 

Corylus avellana, Viburnum opulus, Festuca drymeia, Euphorbia amygdaloides, Carex pilosa, 

Galium odoratum, Oxalis acetosella, Ranunculus cassubicus, Athyrium filix-femina etc. 

Pe alocuri, în expoziţii sudice, pe suprafeţe restrânse, apar şi gorunete (Quercus petraea), în 

amestec cucarpen (Carpinus betulus) şi alte specii de foioase. 

Ecosisteme praticole 

Pajişti mezofile 

Toate pajiştile din nordul munţilor Bodoc sunt dominate de Festuca rubra şi Agrostis tenuis. 

La Malnaş-Băi şi în jurul acestei localităţi toate pajiştile sunt edificate de Festuca rubra şi Agrostis 

tenuis, cu diverse alte specii mezofile (Cynosurus cristatus, Briza media, Lolium perenne, 

Deschampsia cespitosa etc.). 

Ecosisteme forestiere 

Păduri aluviale şi galerii de anin 

La Malnaş-Băi, în lungul pârâului Malnaş, există arinişe cu arin negru (Alnus glutinosa). 

În lungul pârâului Pădureni, la nord de satul Pădureni, pe toată limita estică a sitului ROSPA0082 

Munţii Bodoc – Baraolt se află arinişe bine conformate de arin negru (Alnus glutinosa).              

Păduri aluviale de sălcii şi plopi 

În lungul pârâului Bodoc (coordonate locale: N 45° 57' 59,5" / E 25° 52' 12,3" / 642 m alt.) există 

comunităţi vegetale de salcie albă (Salix alba). Tot în lungul pârâului Bodoc, în locurile 

înmlăştinite, apar comunităţi de coada calului (Equisetum maximum). 

  

2.3.2 Habitate în baza cărora a fost declarată aria naturală protejată 

2.3.2.1 Habitate Natura 2000 

  

Denumirea ştiinţifică: 40A0* Tufărişuri subcontinentale peripanonice 

Distribuţia generală:Bazinul panonic şi împrejurimile acestuia 

Distribuţia în România:din silvostepă până în etajul nemoral al gorunului, mai rar al fagului, şi 

Carpatii Occidentali (Muntii Trascau, Muntii Vladeasa, Muntii Gilău), versanţii nordici ai 

Carpatilor Meridionali, Tara Oasului, vesranţii nordici ai Carpaţilor Meridionali, Podisul 
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Mehedinti, Defileul Dunarii, Podisul Transilvaniei si depresiunile intramontane (Ciuc, Covasna, 

Brasov). 

Distribuţia în sit: este reprezentat prin fragmente restrânse ca suprafaţă, în zona rezervaţiei 

naturale Dealul Ciocaş – Dealul Viţelului şi pe la marginea masivelor forestiere de gorun. Sunt 

tufărişuri scunde caducifoliate, cu afinităţi continentale şi submediteraneene din bazinul panonic 

şi regiunile învecinate. Asociaţia caracteristică acestui tip de habitat este as.Prunetum tenellae Soó 

1947 (syn.: Amygdaletum nanae Soó 1951). 

Biologie: habitatul cuprinde tufarisuri continentale cu frunze cazatoare, cu afinitati 

submediteraneene, panonice si nord-balcanice, atribuite unui teritoriu foarte larg, din partea 

inferioară a Carpaţilor vestici şi din Transilvania. Sunt incluse specii si asociatii foarte diferite (ca 

apartenenta la provinciile floristice), dar toate cu caracter termofil, de cele mai multe ori xerofile. 

De regula se dezvolta pe substrat calcaros, uneori si silicios, de multe ori pe substrat pietros, dar 

si pe rendzine, sau pe loess cu grosime mare. 

Starea de conservare:bună 

Factori de risc: defrişarea, regimul hidric deficitar, uneori volum edafic extrem de mic, alteori 

retentia apei în sol extrem de puternică etc. 

Măsuri de protecţie: menţinerea actualei stări a vegetaţiei 

Măsuri de management: menţinerea neschimbată a utilizării terenurilor 

Denumirea ştiinţifică: 6240* Pajişti stepice subpanonice 

Distribuţia generală: habitatul cuprinde pajistile xerofile de pe pantele si platourile din vestul 

Transilvaniei, edificate în cea mai mare parte de speciile Festuca valesiaca si Dichanthium 

ischaemum 

Distribuţia în România: Cheile Turzii, Fânatele Clujului-Copârşaie, Fânatele de pe Dealul 

Corhan-Sabed, situl “Sighisoara-Târnava Mare”, situl “Valea Florilor-Caian”, situl “Lacul 

Stiucilor, Sic, Puini, Valea Legiilor” 

Distribuţia în sit: Baraolt – Ilieni – Hetea 

Biologie: 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. Aceste pajişti au origine parţial naturală, parţial 

antropogenică. Asociaţia caracteristică acestui tip de habitat este as.Festucetum valesiaco-

rupicolae Csűrös et Kovács 1962. 

Starea de conservare: bună 

Factori de risc: desţelenirea terenurilor, regimul hidric deficitar, uneori volum edafic extrem de 

mic, alteori retenţia apei în sol extrem de puternică etc. 



 

55 

 

Măsuri de protecţie: menţinerea actualei stări a vegetaţiei 

Măsuri de management: menţinerea neschimbată a utilizării terenurilor 

 

Denumirea ştiinţifică: 6520 Fâneţe montane 

Distribuţia generală: în tot lanţul carpatic 

Distribuţia în România: Muntii Maramuresului, Muntii Rodnei, Muntii Ignis, Muntele Gutâi, 

Muntii Lapusului, Muntii Tiblesului, Muntii Rarau, Bazinul Sucevei, Bazinul Bistritei Aurii, 

Bazinul Susitei, Bazinul Milcovului, Muntii Bistritei, Muntii Calimani, Mt. Ceahlau, Muntii 

Hasmas, Bazinul Râmnicului Sarat, Mt. Gbova, Mt. Siriu, Mt. Penteleu, Mt. Piatra Mare, Muntii 

Bucegi, Muntii Piatra Craiului, Muntii Iezer-Papusa, Muntii Fagaras, Muntii Sureanu, Muntii 

Capaţânii, Muntii Cindrel, Parâng, Retezat - Godeanu, Muntii Cernei, Muntii Tarcu, Muntii Poiana 

Rusca, Muntii Semenic, Muntii Apuseni 

 Distribuţia în sit: Baraolt – Ilieni – Hetea; în dreptul municipiului Sfântu Gheorghe, în sit; în 

zona de altitudine maximă a drumului Valea Crişului – Aita Medie; în Pasul Vadeş; către 

localitatea Aita Medie; în jurul localităţii Micloşoara; în jurul localităţii Micfalău; la Vest de 

localitatea Bixad 

Biologie: habitatul este reprezentat de pajişti (fâneţe şi păşuni) mezofile din etajul montan până în 

cel subalpin al Carpaţilor (majoritatea la peste 600 metri altitudine), bogate în specii, dominate de 

obicei de Festuca rubra şi Agrostis tenuis, şi cu Trisetum flavescens, Carum carvi, Salvia 

pratensis, Anthoxanthum odoratum,Trollius europaeus, Pimpinella major, Cynosurus cristatus 

etc. Asociaţia caracteristică acestui tip de habitat este as. Festuco rubrae-Agrostietum capillaris 

Horvat 1951. 

Starea de conservare: bună 

Factori de risc: desţelenirea terenurilor, regimul hidric deficitar, uneori volum edafic extrem de 

mic, alteori retenţia apei în sol extrem de puternică etc. 

Măsuri de protecţie: menţinerea actualei stări a vegetaţiei 

Măsuri de management: menţinerea neschimbată a utilizării terenurilor 

   

Denumirea ştiinţifică: 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 

Distribuţia generală: central – sud-est european 

Distribuţia în România: largă răspândire în zona sub-carpatica, Bazinul Baseului, Depresiunea 

Neamtului, Valea Trotusului, Masivul forestier Margineni, Valea Nemtisorului, Bazinul Tazlaului, 

Masivul forestier Ghindauani-Tupilati, Padurea Guranda, Padurea Costiugeni, Padurea Tudora, 

Padurea Vorona, Bazinul Jijiei, Arboretele cu castan comestibil Baia Mare, Cheile Nerei-Beusnita, 
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Ciomad – Balvanyos (Covasna), Coridorul Jiului, Defileul Jiului, Cozia, Dealul Cetatii Lempes - 

Mlastina Harman, Drocea, Fagetul Clujului-Valea Morii, Muntii Fagaras, Nordul Gorjului de Est, 

Nordul Gorjului de Vest, Padurea Bogatii (jud. Brasov), Padurea Dalhauti (jud. Vrancea), Padurea 

de la Alparea (jud. Bihor), padurea Goronişte (jud. Bihor), Penteleu, Portile de Fier, Sighisoara-

Târnava Mare, Trascau, Valea Ierii (jud. Cluj), Bazinul Muresului Inferior. 

Distribuţia în sit: între Baraolt – Ilieni – Hetea; pe şoseaua ce duce de la Valea Crişului la Aita 

Medie; între localităţile Aita Medie şi Micloşoara; în jurul localităţii Băţanii Mari; amonte de satul 

Zălan; la Est de satul Bodoc 

Biologie: este reprezentat de pădurile de şleau de Quercus petraea şi Carpinus betulus din 

regiunile cu climat subcontinental în cadrul arealului central-european a lui Fagus sylvatica, 

dominate de Quercus petraea. Asociaţia caracteristică acestui tip de habitat este as. Carici pilosae-

Carpinetum Neuhäusl. et Neuhäuslova-Novotna 1964. 

Starea de conservare: bună 

Factori de risc: defrişarea, regimul hidric deficitar, uneori volum edafic extrem de mic, alteori 

retenţia apei în sol extrem de puternică etc. 

Măsuri de protecţie: menţinerea actualei stări a pădurilor 

Măsuri de management: menţinerea neschimbată a utilizării terenurilor 

 

Denumirea ştiinţifică: 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Distribuţia generală: Europa 

Distribuţia în România: habitat prezent în lungul retelei hidrografice din toata tara, de la câmpie 

până în etajul montan, ocupând partea inundabila a vailor, râurilor si pârâurilor sau a terenurilor 

cu exces de umiditate, care asigura conditii bune de dezvoltare a speciilor higrofile sau hidrofile. 

Distribuţia în sit: în lungul pârâului Ozunca; în lungul pârâului Micfalău, către localitatea 

Micfalău; pe malul Oltului, la Vest de localitatea Bixad; la Malnaş-Băi, în lungul pârâului Malnaş; 

în lungul pârâului Pădureni 

Biologie: este reprezentat de pădurile de luncă de Alnus glutinosa ale cursurilor de apă din etajul 

montan al sitului (44.3: Alno-Padion). 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. Acest habitat include 
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mai multe subtipul “păduri de frasin şi anin ale râurilor cu curgere rapidă (44.32 - Stellario-

Alnetum glutinosae). Asociaţia caracteristică acestui tip de habitat este as. Stellario nemorum-

Alnetum glutinosae (Kästner 1938) Lohmeyer 1957. 

Starea de conservare: bună 

Factori de risc: scăderea nivelului stratului freatic, inundatiile mari şi prelungite si viiturile 

puternice. 

Măsuri de protecţie: menţinerea actualei stări a vegetaţiei 

Măsuri de management: menţinerea neschimbată a utilizării terenurilor 

   

Denumirea ştiinţifică: 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

Distribuţia generală: Sud-estul Europei (Carpaţii româneşti, ucraineni şi din estul Serbiei)  

Distribuţia în România: în etajul nemoral din întreg lantul M-tilor Carpati. 

I. Carpatii Meridionali: M-tii Bucegi, M-tii Leaota, M-tii Piatra Craiului, M-tii Capatânii, M-

tii Cindrel , M-tii Latoritei, M-tii Lotrului, M-tii Parâng, M-tii Sureanu, M-tii Cernei, M-tii 

Godeanu, M-tii Mehedinti, M-tele Mic, M-tii Retezat, M-tii Tarcu, M-tii Vâlcan , Masivul Cozia, 

M-tii Fagaras, M-tii Iezer-Papusa, M-tii Ţaga. 

II. Carpatii Occidentali: M-tii Apuseni, M-tii Bihorului, M-tii Codru-Moma, M-tele Gaina, 

M-tii Gilaului, M-tele Mare, M-tii Mesesului, M-tii Metaliferi, M-tii Padurea Craiului, M-tii 

Plopis,M-tii Simleu, M-tii Trascaului, Masivul Vladeasa, M-tii Zarandului, M-tii Poiana Rusca, 

M-tii Almajului, M-tii Aninei, M-tii Dognecei, M-tii Locvei, M-tii Semenic. 

III. Carpatii Orientali: M-tii Gârbova, M-tii Baraolt, M-tii Bodoc, M-tii Bretcului, Masivul 

Ciomatu, Masivul Ciucas, M-tii Grohotis, M-tii Întorsurii, Masivul Penteleu, M-tii Persani, 

Masivul Piatra Mare, Masivul Postavarul, M-tii Siriu, M-tii Tataru, Mtii Vrancei, M-tii Bârgau, 

M-tii Gutâi, M-tii Ignis, M-tii Lapusului, M-tii Maramuresului, M-tii Oas, Obcina Brodinei, 

Obcina Feredeu, Obcina Mare, Obcina Mestecanis, M-tii Rodnei, M-tii Suhard, M-tii Tibles, M-

tii Calimani, Masivul Ceahlau, M-tii Ciucului, M-tii Giumalau, M-tii Giurgeu, M-tii Gosmanu, M-

tii Gurghiu, M-tii Harghita, M-tii Hasmas, M-tii Nemira, M-tii Rarau, M-tii Stânisoarei, M-tii 

Tarcau. 

Distribuţia în sit: majoritatea pădurilor din situl ROSPA0082 Munţii Bodoc – Baraolt, inclusiv 

toate pădurile din nordul munţilor Bodoc; la ieşirea din localitatea Bixad către lacul Sfânta Ana; 

la Malnaş-Băi, în lungul pârâului Malnaş, deasupra arinişelor cu arin negru; pe versanţii pârâului 

Pădureni; la capătul drumului forestier din lungul pârâului Pădureni; 

Biologie: sunt pădurile de Fagus sylvatica şi Fagus sylvatica-Carpinus betulus din Carpaţii 

româneşti, ucraineni şi din estul Serbiei, şi din dealurile subcarpatice, din alianţa Symphyto 
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cordatiFagion, cu specii tipice de Fagetalia, dezvoltate pe substrate neutre, bazice şi uneori acide. 

Asociaţia caracteristică acestui tip de habitat este as. Symphyto cordati-Fagetum Vida 1959. 

Altitudine: (500-) 600-1400 (-1450) m; clima: T=8,0-3,0°C, P=750-1200 mm; relief: versanti slab 

până la puternic înclinati, în expozitii diferite, platouri, culmi, vâlcele umede, coame, funduri de 

văi; roci: variate, în special fliş, conglomerate, sisturi cristaline, gresii calcaroase, roci eruptive si 

metamorfice, bazice, intermediare, rar acide; soluri de tip: eutricambosol, luvosol, stagnosol, 

litosol, rendzine, districambosol, superficiale-până la profunde, mai mult sau mai putin gleizate, 

oligo-mezobazice, mezo-eubazice, eubazice, mezotrofice, eutrofice, slab-scheletice până la 

scheletice, slab acide-acide, jilave până la umede. 

Starea de conservare: bună 

Factori de risc: defrişările, incendiile. 

Măsuri de protecţie: menţinerea actualei stări a vegetaţiei 

Măsuri de management: menţinerea neschimbată a utilizării terenurilor 

   

A. Lista tipurilor de habitate natura 2000, pentru care a fost declarată aria naturală 

 Nu este cazul 

B. Date generale ale habitatelor 

 Nu este cazul  

C. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

 Nu este cazul  

 

2.3.2.2 Habitate după clasificarea naţională 

A. Lista tipurilor de habitate naţionale pentru care a fost declarată aria naturală 

 Nu este cazul  

B. Date generale ale habitatelor 

 Nu este cazul  

C. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

 nu este cazul 

  

2.3.3 Specii de floră şi faună pentru care a fost declarată aria naturală protejată 

 

2.3.3.1 Plante inferioare 

2.3.3.1.1 Lista speciilor din grupa plante inferioare 

Nu este cazul 
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2.3.3.2 Plante superioare 

  

Denumirea ştiinţifică:Iris aphyllaL. ssp.hungarica (Waldst. & Kit.) Asch. & Graebn. 

Denumirea populară:stânjenei 

Statutul de conservare în România:– 

Arealul speciei:Continental european 

Distribuţia în România:Jud. Maramureş: Masivul Preluca; Jud. Cluj: rezervatia naturala “Cheile 

Turzii”, Cluj-Napoca, Cojocna, Gherla si Boju, rezervatia naturala “Fânaţele Clujului”; Jud. 

Mures: valea Salardului, rezervatia Zau de Câmpie, Fânetele de pe dealul Corhan – Săbed; Jud. 

Harghita: Odorheiul Secuiesc, Bradut, Dârjiu si Meresti; Jud. Covasna: Tg. Secuiesc la Ruseni; 

Jud. Brasov: Brasov pe dealul Stejarisul Mare, Muntele Tâmpa, Racosu de Jos pe dealul Tipeiului; 

Jud. Sibiu: dealul Zackel, Dumbraveni, Gusterita, Medias, Merghindeal, Podu Olt, Rosia, Slimnic, 

Sura Mare, Talmaciu, Târnava si Târnăvioara; Jud. Alba: Valea Fenesului, Rimetea, Poiana 

Aiudului si Alba Iulia pe dl. Bilac; Jud. Hunedoara: Cheile Craciunesti, Cheile Cibului si Cheile 

Băcâia; Jud. Satu Mare: Scarisoara Noua, Sanislau si Ciumesti, Câmpia Nirului, Batarci, Turulung-

Vii si Foieni; Jud. Bihor: rezervatia “Defileul Crisului Repede” pe dealul Magurii, Bratca; Jud. 

Arad: Halmagiu, Halmagel, între Iosasel si Baltele, dealul Tauroi si dealul Gorgana; Jud. Dolj: 

Craiova la Simnic si Breasta; Jud. Arges: Cheile Mari ale Dâmbovitei; Jud. Buzau: rezervatia 

"Pâclele"; Moldova (incl. Jud. Galati: padurea Rediu Vasilache la Jorasti, Pechea, padurea Baltatu 

la Slobozia Conachi, Suceveni, padurea Gârboavele-Galati); Jud. Vrancea:  Domnesti; Jud. Vaslui: 

rezervatia “Fânaturile Glodeni” si rezervatia naturala “Padurea Balteni”; Jud. Neamt: rezervatia 

“Munticelu-Cheile Sugaului”; Jud. Iasi: rezervatia naturala „Valea lui David” - Miroslava, Valea 

Lunga, Fânaturile Bârca, Cristesti, Vulturi, Mârzesti, Aroneanu, Ungheni, Cucuteni, Dumesti, 

Hoisesti, Stânca, Coada Stâncii, Stroesti si Tg. Frumos; Jud. Botosani: Padureni si dealul Râşca, 

Calarasi; Jud. Suceava: rezervatia “Ponoare” Bosanci, Ipotesti, dealul Strâmbu, Climauti, Balcauti, 

Botosanita si Gainesti; Jud. Tulcea: Floresti-Horia; Muntii: Trascaului pe „Piatra Urdasului”; 

Muntii Bihor-Vladeasa şi Cheile Somesului Cald; Muntii Bucegi: Zanoaga-Lucacila, Coltii lui 

Barbes, Vânturis, Dobresti si Claia cu Brazi; Masivul Cozia: între vaile Turneanu si v. 

Armasarului; Muntii Hasmas pe Muntele Suhard; Muntii Nemira; Cheile Bicazului. 

Distribuţia în sit:citată ca fiind prezentă pe teritoriul rezervaţiei naturale „Dealul Ciocaş - Dealul 

Viţelului” (ROSPA0082 Munţii Bodoc – Baraolt) (în Fişa Standard a ROSCI0056 Dealul Ciocaş 

- Dealul Viţelului), specie aflată pe anexa II a Directivei Habitate 92/43/EEC. 
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Biologie:specie perenă, geofită, înfloreste între iulie si septembrie. Fata de factorii de mediu este 

mezofita, oligo – mezotrofa, slab – moderat acidofila. 

Starea de conservare:neameninţată 

Factori de risc:schimbarea destinaţiei terenurilor unde creşte 

Măsuri de protecţie:menţinerea pajiştilor 

Măsuri de management:cosirea pajiştilor după maturizarea fructelor şi seminţelor 

 

2.3.3.2.1 Lista speciilor din grupa plante superioare 

 Nu este cazul 

  

2.3.3.3 Nevertebrate 

 2.3.3.3.1 Lista speciilor din grupa nevertebrate 

 Nu este cazul  

 

2.3.3.4 Ihtiofaună 

2.3.3.4.1 Lista speciilor din grupa ihtiofaună 

Nu este cazul 

2.3.3.5 Herpetofaună 

2.3.3.5.1 Lista speciilor din grupa herpetofaună 

Nu este cazul 

2.3.3.6 Avifaună 

2.3.3.6.1 Lista speciilor din grupa avifaună 

Tabelul 12 

 Nr. Crt. Cod specie Denumire ştiinţifică specie Denumire populară specie 

1 1289 Strix uralensis Huhurez mare 

2 969 Ciconia ciconia Barză albă 

3 970 Ciconia nigra Barză neagră 

4 899 Aquila pomarina Acvilă țipătoare mică 

5 1195 Pernis apivorus L. Viespar 

6 995 Crex crex Cristel de câmp 

7 855 Alcedo atthis Pescăraș albastru 

8 1218 Picus canus Ghionoaie sură 

9 1007 Dendrocopos leucotos Ciocănitoare cu spatele alb 
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 Nr. Crt. Cod specie Denumire ştiinţifică specie Denumire populară specie 

10 1011 Dendrocopos medius Ciocănitoare de stejar 

11 1014 Dryocopus martius Ciocănitoare neagră 

12 1043 Ficedula albicollis L. Muscar gulerat 

13 1045 Ficedula parva L Muscar mic 

14 1100 Lanius minor Sfrâncioc cu frunte neagră 

15 1126 Lullula arborea (L) Ciocârlie de pădure 

16 1098 Lanius collurio Sfrâncioc roșiatic 

17 1042 Falco vespertinus Vânturel de seară 

18 913 Bonasa bonasia Ieruncă 

19 919 Bubo bubo Buhă 

20 941 Caprimulgus europaeus Caprimulg 

21 911 Aythya nyroca Rață roșie 

Lista speciilor din grupa avifaună 

  

2.3.3.6.1.1 Specia 1289 - Strix uralensis 

2.3.3.6.1.1.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.1.1.1 Tabel cu datele generale 

Tabelul 13 

Atribut Valoare 

Cod specie 1289 

Denumire ştiinţifică Strix uralensis 

Denumire populară Huhurez mare 

Statutul de conservare în România Preocupare minimă 

Descrierea speciei 

Coadă lungă comparativ cu 

huhurezul mic. Aripi 

rotunjite. Maro-cenuşiu şters. 

Faţa gri-crem, uneori mai 

intunecata, fără semne. 

Perioade critice Februarie-Iulie 
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Atribut Valoare 

Cerinţe de habitat 

Prezentă în păduri de foioase 

(în special făgete), amestec şi 

conifere 

Arealul speciei 

Cehia, Finlanda, Rusia, 

Suedia, Ucraina, Letonia, 

Slovacia – cu efective mari. 

Efective scăzute sunt 

înregistrate şi în alte ţări din 

Europa. 

Distribuţia în România 

Specie prezentă în pădurile 

din Transilvania unde găseşte 

condiţii optime pentru cuibărit 

şi hrănire. Mai poate fi 

întâlnită şi în alte regiuni ale 

ţării, dar în număr mai mic: 

Muntenia şi Moldova. 

Populaţia naţională 

Minim 12000 

Maxim 20000 

Unitatea de măsură pnumăr de perechi 

Datele generale ale speciei 1289 - Strix uralensis 

 

2.3.3.6.1.1.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.1.2.1 Tabel cu datele specifice 

Tabelul 3 

 Atribut Valoare 

Cod specie 1289 

Denumire ştiinţifică Strix uralensis 

Informaţii specifice speciei 

Această specie este rezidentă în cadrul sitului. Au fost 

estimate 60-70 perechi prezente în sit (conform 

formularului standard din 2011). 
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 Atribut Valoare 

Distribuţia speciei 

Specie relativ comună dar localizată, răspândită în 

general în făgete, dar şi în padurile de amestec sau de 

conifere din partea nordică a sitului 

Statutul de prezenţă 

temporal Rezident 

spaţial Larg raspandită 

management Nativă 

Abundenţă Comună 

Perioada de colectare a datelor din teren 01.03.2013 - 30.04.2013 

Alte informaţii privind sursele de 

informaţii 

Datele sunt stocate în baza de date SOR. 

 Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru Aria de Protecţie 

Specială 

Avifaunistică ROSPA0082, Munţii Bodoc Baraolt; 

BirdLife International (2004), Birds in Europe: 

population estimates, trends and conservation status, 

Cambridge, UK: BirdLife International. (BirdLife 

Conservation Series No.12) Papp T., Fântână C. - 

editori (2008), Ariile de Importanţă Avifaunistică din 

România - publicaţie comună a Societăţii Ornitologice 

Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” Snow D.W., 

Perrins C.M., 1998,The Birds of the Western Paleartic, 

Concise Edition, Oxford University Press, New York 

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 

2010,Collins Bird Guide 2nd Edition, HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 1289 - Strix uralensis 

 

2.3.3.6.1.1.2.2 Harta distribuţiei speciei 

Harta nr. 23 - Harta distribuţiei speciei 1289 - Strix uralensis (este disponibila in Anexa nr.1  

Planul de Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 

 

2.3.3.6.1.2 Specia 969 - Ciconia ciconia 
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2.3.3.6.1.2.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.2.1.1 Tabel cu datele generale 

Tabelul 4 

 Atribut Valoare 

Cod specie 969 

Denumire ştiinţifică Ciconia ciconia 

Denumire populară Barză albă 

Statutul de conservare în România Vulnerabilă 

Descrierea speciei 

Penajul este preponderent alb, 

cu remigele negre. Are gâtul 

și picioarele lungi. Ciocul este 

lung și roșu. Sub aripi prezintă 

un model caracteristic alb-

negru cu subalarele albe și 

remigele negre. Păsările tinere 

au un amricolorit caracteristic 

identic cu al adulților, însă au 

vârful ciocului de culoare 

neagră. 

Perioade critice martie-iulie 

Cerinţe de habitat 

Cuibăreşte aproape în 

exclusivitate în zone 

antropizate -  case, coşuri, 

stâlpi ai rețelelor electrice de 

joasă tensiune. În prezent, tot 

mai puține cuiburi sunt 

amplasate pe construcții și 

extrem de puține pe copaci. 

Berzele se hrănesc pe 

câmpurile agricole, miriști și 

pârloage, pășuni, mlaştini, și 

altele asemenea.  Condiția 
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prezenței perechilor 

clocitoare este existența în 

apropierea cuiburilor a unor 

habitate adecvate pentru 

hrănire: pajiști umede, 

smârcuri, mlaștini. 

Arealul speciei 

Specie larg răspândită în 

Europa. Poate fi întâlnită în: 

Albania, Austria, Belarus, 

Bulgaria, Belgia, Bosnia şi 

Herţegovina, Croația, 

Republica Ceha, Danemarca, 

Estonia, Franța, Germania, 

Grecia, Ungaria, Italia, 

Letonia, Lituania, Macedonia, 

Rep. Republica Moldova, 

Olanda, Polonia, Portugalia, 

Rusia, Serbia, Muntenegru,, 

Slovacia, Slovenia, Spania, 

Turcia, Ucraina. 

Distribuţia în România 

Este larg răspândită în 

România, cuibărind în 

localități și rar în afara lor. 

Apare în număr redus în 

zonele montante. Migrează în 

număr mare prin Transilvania, 

Dobrogea și Moldova.Cele 

mai multe cuiburi sunt 

localizate în sate aflate în 

apropierea zonelor umede.  

Populaţia naţională 
Minim 4000 

Maxim 5000 
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Unitatea de măsură număr de perechi 

Calitatea datelor medie 

Datele generale ale speciei 969 - Ciconia ciconia 

2.3.3.6.1.2.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.2.2.1 Tabel cu datele specifice 

Tabelul 5 

 Atribut Valoare 

Cod specie 969 

Denumire ştiinţifică Ciconia ciconia 

Informaţii specifice speciei 

Această specie poate fi observată cuibărind în cadrul 

sitului. Soseşte începând cu lunile martie/aprilie şi 

părăseşte situl începând cu luna august. 

Distribuţia speciei 

Specia poate fi observată cuibărind în localităţile din 

cadrul sitului Munţii Bodoc-Baraolt pe stâlpii de 

electricitate, dar şi hrănindu-se de-a lungul apelor, în 

zonele umede şi pe terenurile agricole din sit. 

Statutul de prezenţă 

temporal Reproducere 

spaţial Larg raspandită 

management Nativă 

Abundenţă Comună 

Perioada de colectare a datelor din 

teren 
01.07.2012 - 31.07.2012 

Alte informaţii privind sursele de 

informaţii 

Datele sunt stocate în baza de date SOR.  

Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie 

specială avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc 

Baraolt; BirdLife International (2004), Birds in Europe: 

population estimates, trends and conservation status, 

Cambridge, UK: BirdLife International. (BirdLife 

Conservation Series No.12) Papp T., Fântână C. - 

editori (2008), Ariile de Importanţă Avifaunistică din 

România - publicaţie comună a Societăţii Ornitologice 
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 Atribut Valoare 

Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” Zoltan Z.D., 

Marton K., Tamas M., Daroczi S.,2010, Păsările 

comune din România: din habitate agricole, localităţi 

şi păduri, Cluj-Napoca: Gloria Snow D.W., Perrins 

C.M., 1998,The Birds of the Western Paleartic, Concise 

Edition, Oxford University Press, New York Svensson 

L., Mullarney K., Zetterström D., 2010,Collins Bird 

Guide 2nd Edition, HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 969 - Ciconia ciconia 

2.3.3.6.1.2.2.2 Harta distribuţiei specie 

Harta nr. 24- Harta distribuţiei speciei 969 - Ciconia ciconia (este disponibila in Anexa nr.1  Planul 

de Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 

2.3.3.6.1.3 Specia 970 - Ciconia nigra 

2.3.3.6.1.3.1 Date generale ale speciei 

2.3.3.6.1.3.1.1 Tabel cu datele generale 

 

Tabelul 6 

Atribut Valoare 

Cod specie 970 

Denumire ştiinţifică Ciconia nigra 

Denumire populară Barză neagră 

Statutul de conservare în România Vulnerabilă 

Descrierea speciei 

Este o specie uşor de recunoscut, fiind o 

barză cu penaj general negru, cu burta şi 

triunghiuri axilare albe. La păsările adulte 

negrul de pe spate, gât şi piept are irizaţii 

verzui şi violacee, vizibile în funcţie de 

condiţiile de observaţie. Ciocul şi 

picioarele sunt roşii. În jurul ochiului are o 

porţiune de piele golaşă de culoare roşie. 

Păsările tinere au un colorit general 
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Atribut Valoare 

maroniu închis cu burta albă, iar ciocul şi 

picioarele sunt gri-verzui. 

Perioade critice aprilie-iulie 

Cerinţe de habitat 

Păduri mari, întinse cu deranj scăzut, dar şi 

păduri de luncă, în apropierea unor ape 

curgătoare sau stagnante. 

Arealul speciei 

Specie larg răspândită în Europa. Poate fi 

întâlnită în: Albania, Armenia, Austria, 

Belarus, Bulgaria, Belgia, Bosnia şi 

Herţegovina, Croaţia, Republica Cehă, 

Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, 

Georgia, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxembourg, Macedonia, 

Republica Moldova, Polonia, Portugalia, 

România, Rusia, Serbia, Muntenegru, 

Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, 

Ucraina. 

Distribuţia în România 

Apare în număr redus mai ales în 

Transilvania, Muntenia şi Moldova, dar şi 

Dobrogea. 

Populaţia naţională 

Minim 160 

Maxim 250 

Unitatea de măsură număr de perechi 

Calitatea datelor medie 

Datele generale ale speciei 970 - Ciconia nigra 

 

2.3.3.6.1.3.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.3.2.1 Tabel cu datele specific 
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Tabelul 7 

Atribut Valoare 

Cod specie 970 

Denumire ştiinţifică Ciconia nigra 

Informaţii specifice speciei 

Această specie poate fi observată cuibărind în cadrul 

sitului. Soseşte începând cu luna martie şi părăseşte 

situl începând cu luna august.Menţinerea copacilor 

bătrâni este extrem de importantă pentru a asigura 

locuri bune de cuibărit. 

Distribuţia speciei 

Cuibăreşte izolat, în efective mici în pădurile de pe 

cuprinsul sitului Munţii Bodoc-Baraolt, fiind observată 

cu precădere în jumătatea nordică a cestuia 

Statutul de prezenţă 

temporal Reproducere 

spaţial Izolată 

management Nativă 

Abundenţă Rară 

Perioada de colectare a datelor din teren 01.07.2012 - 31.07.2012 

Alte informaţii privind sursele de 

informaţii 

Datele sunt stocate în baza de date SOR.  

Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie 

specială avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc 

Baraolt; BirdLife International (2004), Birds in 

Europe: population estimates, trends and conservation 

status, Cambridge, UK: BirdLife International. 

(BirdLife Conservation Series No.12) Svensson L., 

Mullarney K., Zetterström D., 2010,Collins Bird 

Guide 2nd Edition, HarperCollins Papp T., Fântână C. 

- editori (2008), Ariile de Importanţă Avifaunistică din 

România - publicaţie comună a Societăţii Ornitologice 

Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” Zoltan Z.D., 

Marton K., Tamas M., Daroczi S.,2010, Păsările 

comune din România: din habitate agricole, localităţi 



 

70 

 

Atribut Valoare 

şi păduri, Cluj-Napoca: Gloria Snow D.W., Perrins 

C.M., 1998,The Birds of the Western Paleartic, 

Concise Edition, Oxford University Press, New York 

Datele specifice ale speciei 970 - Ciconia nigra 

 

2.3.3.6.1.3.2.2 Harta distribuţiei specie 

Harta nr. 25 - Harta distribuţiei speciei 970 - Ciconia nigra (este disponibila in Anexa nr.1  Planul 

de Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 

2.3.3.6.1.4 Specia 899 - Aquila pomarina 

2.3.3.6.1.4.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.4.1.1 Tabel cu datele generale 

Tabelul 8 

Atribut Valoare 

Cod specie 899 

Denumire ştiinţifică 

Denumire populară 

Aquila pomarina 

Acvilă ţipătoare mică  

Statutul de conservare în România Vulnerabilă 

Descrierea speciei 

Perioade critice 

acvilă de talie mică asemănătoare cu 

un şorecar comun, de care se poate 

diferenţia prin aripa mai lată şi 

„digitată”, dar şi datorită penajului. 

Când planează aripile sunt arcuite în 

jos. Adultul este maro-închis, cu 

supraalarele mici şi mijlocii de o 

nuanţă evident mai deschisă, cap 

maro deschis. Prezintă o zonă mai 

deschisă pe partea superioară a aripii. 

aprilie-iulie 

Cerinţe de habitat 

în păduri de diferite tipuri, în 

apropierea pajiştilor umede alternând 

cu terenuri agricole, păşuni etc. 
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Atribut Valoare 

Cuibăreşte în copaci bătrâni, în 

regiunile colinare şi de şes, relativ 

aproape de liziere. Cuibul este 

construit în general la 10-20 metri şi 

este împodobit cu frunze. Depune 2 

ouă, dar zboară foarte rar doi pui din 

acelaşi cuib.  

Sosesc în România în martie/aprilie 

şi părăsesc teritoriile de cuibărit în 

septembrie. 

Arealul speciei 

Albania, Estonia, Germania, Letonia, 

Lituania, Belarus, Polonia, Rusia, 

Slovenia şi Ucraina, România – unde 

sunt întâlnite efective mai mari. În 

rest, întâlnită şi în alte ţări din 

Europa. 

Distribuţia în România 

În ţinuturile păduroase din zona 

submontană, colinară şi de şes; 

distribuţie neuniformă, considerabil 

mai frecventă în Transilvania decât 

în Moldova, Muntenia şi Dobrogea 

Populaţia naţională 

Minim 2500 

Maxim 2800 

Unitatea de măsură număr de perechi 

Calitatea datelor medie 

Datele generale ale speciei 899 - Aquila pomarina 

  

2.3.3.6.1.4.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.4.2.1 Tabel cu datele specifice 
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Tabelul 9 

Atribut Valoare 

Cod specie 899 

Denumire ştiinţifică Aquila pomarina 

Informaţii specifice 

speciei 

Această specie poate fi observată cuibărind în cadrul sitului. Sosesc 

începând cu lunile martie/aprilie şi părăsesc situl începând cu luna 

septembrie. 

Distribuţia speciei 

Cuibăresc în pădurile din cadrul sitului Munţii Bodoc-Baraolt şi 

vânează în pajiştile şi terenurile arabile din apropierea locurilor de 

cuibărit. 

Statutul de 

prezenţă 

temporal Reproducere 

spaţial Larg raspandită 

management Nativă 

Abundenţă Comună 

Perioada de colectare a 

datelor din teren 
01.07.2012 - 31.07.2012 

Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Datele sunt stocate în baza de date SOR.  

Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie specială avifaunistică 

ROSPA0082-Munţii Bodoc Baraolt; BirdLife International (2004), 

Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status, 

Cambridge, UK: BirdLife International. (BirdLife Conservation Series 

No.12) Papp T., Fântână C. - editori (2008), Ariile de Importanţă 

Avifaunistică din România - publicaţie comună a Societăţii Ornitologice 

Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” Zoltan Z.D., Marton K., Tamas 

M., Daroczi S.,2010, Păsările comune din România: din habitate 

agricole, localităţi şi păduri, Cluj-Napoca: Gloria Snow D.W., Perrins 

C.M., 1998,The Birds of the Western Paleartic, Concise Edition, Oxford 

University Press, New York Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 

2010,Collins Bird Guide 2nd Edition, HarperCollins  

Datele specifice ale speciei 899 - Aquila pomarina 
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 2.3.3.6.1.4.2.2 Harta distribuţiei specie 

Harta nr 29 - Harta distribuţiei speciei 899 - Aquila pomarina (este disponibila in Anexa nr.1  

Planul de Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 

2.3.3.6.1.5 Specia 1195 - Pernis apivorus L. 

2.3.3.6.1.5.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.5.1.1 Tabel cu datele generale 

 

Tabelul 10 

Atribut Valoare 

Cod specie 1195 

Denumire ştiinţifică Pernis apivorus L. 

Denumire populară Viespar 

Statutul de conservare 

în România 
Vulnerabil 

Descrierea speciei 

Ca şi dimensiune specia se aseamănă cu şorecarul diferenţiindu-se prin 

capul mai mic şi gâtul mai subţire. Prezintă în general două variante de 

penaj (închis şi deschis). Adulţii prezintă, pe coadă trei linii negre, dintre 

care linia terminală e cea mai groasă. Sub aripi are deasemenea, trei linii 

dintre care linia terminală e cea mai evidentă. Spre deosebire de şorecar 

prezintă vârfurile „degetelor” negre. Masculul prezintă capul gri-albăstrui 

şi ochii galbeni. Femela mai maro pe cap decât masculul, prezintă mai mult 

negru pe vârful aripii. 

Perioade critice mai-iunie 

Cerinţe de habitat 

Păduri de foiase cu poieni, dar poate fi observat şi în păduri de conifere, 

precum şi alte tipuri de pădure (ex. molidişuri), cu condiţia să existe o 

intercalare a pajiştilor cu arboretele. Prezenţa apidelor şi a altor insecte de 

sol este obligatorie. Se hrănesc cu larvele şi ouăle insectelor cu aripi 

membranoase: albine, viespii, bondari. Atunci când nu găsesc himenoptere, 

se pot hrăni şi cu şop 

Arealul speciei 
Larg răspândit în Europa. Prezent cu efective mari în: Austria, Belarus, 

Croaţia, Cehia, Finalanda, Franţa, Germania, Grecia, Latvia, Norvegia, 
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Atribut Valoare 

Polonia, Rusia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina. Efective mai puţin 

importante sunt înregistrate şi în alte ţări din Europa 

Distribuţia în 

România 
Prezent în pădurile din regiunile de şes şi de deal, până în zona montană. 

Populaţia 

naţională 

Minim 2000 

Maxim 2600 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
medie 

Datele generale ale speciei 1195 - Pernis apivorus L. 

  

2.3.3.6.1.5.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.5.2.1 Tabel cu datele specifice 

Tabelul 11 

Atribut Valoare 

Cod specie 1195 

Denumire ştiinţifică Pernis apivorus L. 

Informaţii specifice 

speciei 

Această specie poate fi observată cuibărind în cadrul sitului. Sosesc 

începând cu lunile aprilie/mai şi părăsesc situl începând cu luna 

septembrie. 

Distribuţia speciei 
Cuibăreşte în pădurile din cadrul sitului şi se hrăneşte în pajiştile din 

apropierea locurilor de cuibărit dar şi în pădure sau în luminişuri. 

Statutul de 

prezenţă 

temporal Reproducere 

spaţial Larg raspandită 

management Nativă 

Abundenţă Comună 

Perioada de colectare a 

datelor din teren 
01.07.2012 - 31.07.2012 



 

75 

 

Atribut Valoare 

Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Datele sunt stocate în baza de date SOR.  

Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc Baraolt; BirdLife 

International (2004), Birds in Europe: population estimates, trends 

and conservation status, Cambridge, UK: BirdLife International. 

(BirdLife Conservation Series No.12) Papp T., Fântână C. - editori 

(2008), Ariile de Importanţă Avifaunistică din România - publicaţie 

comună a Societăţii Ornitologice Române şi a Asociaţiei „Grupul 

Milvus” Zoltan Z.D., Marton K., Tamas M., Daroczi S.,2010, Păsările 

comune din România: din habitate agricole, localităţi şi păduri, Cluj-

Napoca: Gloria Snow D.W., Perrins C.M., 1998,The Birds of the 

Western Paleartic, Concise Edition, Oxford University Press, New 

York Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 2010,Collins Bird 

Guide 2nd Edition, HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 1195 - Pernis apivorus L. 

  

2.3.3.6.1.5.2.2 Harta distribuţiei specie 

Harta nr.27 - Harta distribuţiei speciei 1195 - Pernis apivorus L. (este disponibila in Anexa nr.1  

Planul de Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 

 

2.3.3.6.1.6 Specia 995 - Crex crex 

2.3.3.6.1.6.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.6.1.1 Tabel cu datele generale 

Tabelul 12 

 Atribut Valoare 

Cod specie 995 

Denumire ştiinţifică Crex crex 

Denumire populară Cârstel de câmp 

Statutul de conservare în România Vulnerabilă 
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 Atribut Valoare 

Descrierea speciei 

penaj brun, ruginiu pronunţat pe 

aripi şi gri-cenuşiu pe piept şi la 

nivelul ochilor. În zbor, se pot 

observa picioarele lungi şi aripile 

brun-roşiatice ce contrastează cu 

spatele brun cu dungi longitudinale 

negre.  

Perioade critice aprilie-august 

Cerinţe de habitat 
păşuni bogate, cu umiditate 

ridicată, şi lanuri de cereale 

Arealul speciei 

Belarus, Letonia, Estonia, Polonia, 

Ucraina, Rusia, Romania, 

Slovacia, Georgia, Bulgaria – în 

efective mari. Efective mai scăzute 

sunt înregistrate şi în alte ţări din 

Europa. 

Distribuţia în România 

Specie răspândită în efective mai 

numeroase în SPA-urile din 

Transilvania şi Moldova în cadrul 

cărora sunt prezente pajişti bogate, 

cu vegetaţie înaltă şi cu umiditate 

ridicată. Poate prezenta fluctuaţii 

anuale ale populaţiei. 

Populaţia naţională 

Minim 44000 

Maxim 60000 

Unitatea de măsură număr de perechi 

Calitatea datelor slabă 

Datele generale ale speciei 995 - Crex crex 

  

2.3.3.6.1.6.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.6.2.1 Tabel cu datele specifice 
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Tabelul 13 

Atribut Valoare 

Cod specie 995 

Denumire ştiinţifică Crex crex 

Informaţii specifice speciei 

Această specie poate fi observată cuibărind în 

cadrul sitului. Sosesc începând cu lunile 

aprilie/mai şi părăsesc situl începând cu luna 

august/septembrie. Detectată aproape exclusiv pe 

baza cântecului masculilor în prima parte a 

sezonului. 

Distribuţia speciei 

Cuibăresc relativ localizat, mai ales în pajiştile 

bogate din cadrul sitului Munţii Bodoc Baraolt, cu 

umiditate ridicată şi terenurile arabile cultivate cu 

cereale. Poate prezenta variaţii în funcţie de an. 

Statutul de prezenţă 

temporal Reproducere 

spaţial Larg raspandită 

management Nativă 

Abundenţă Comună 

Perioada de colectare a datelor din teren 01.05.2012 - 30.06.2012 

Alte informaţii privind sursele de informaţii 

Datele sunt stocate în baza de date SOR.  

Surse bibliografice  

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie 

specială avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc 

Baraolt; Barti L., (pers. comm. 2013) BirdLife 

International (2004), Birds in Europe: population 

estimates, trends and conservation status, 

Cambridge, UK: BirdLife International. (BirdLife 

Conservation Series No.12) Papp T., Fântână C. - 

editori (2008), Ariile de Importanţă Avifaunistică 

din România - publicaţie comună a Societăţii 

Ornitologice Române şi a Asociaţiei „Grupul 

Milvus” Zoltan Z.D., Marton K., Tamas M., 
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Atribut Valoare 

Daroczi S.,2010, Păsările comune din România: 

din habitate agricole, localităţi şi păduri, Cluj-

Napoca: Gloria Snow D.W., Perrins C.M., 

1998,The Birds of the Western Paleartic, Concise 

Edition, Oxford University Press, New York 

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 

2010,Collins Bird Guide 2nd Edition, 

HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 995 - Crex crex 

  

2.3.3.6.1.6.2.2 Harta distribuţiei specie 

Harta nr. 28 - Harta distribuţiei speciei 995 - Crex crex (este disponibila in Anexa nr.1  Planul de 

Mangement – Munţii Bodoc Baraolt) 

 

2.3.3.6.1.7 Specia 855 - Alcedo atthis 

2.3.3.6.1.7.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.7.1.1 Tabel cu datele generale 

Tabelul 14 

 Atribut Valoare 

Cod specie 855 

Denumire ştiinţifică Alcedo atthis 

Denumire populară Pescărel albastru  

Statutul de conservare în România Preocupare minimă 

Descrierea speciei 

Cap mare, cioc lung, 

aripi late, picioare şi 

coadă scurtă. Deasupra 

de un albastru sau verde 

strălucitor. Dedesubt 

portocaliu roşiatic. 

Ciocul masculului este 

negru cenuşiu, iar la 
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femelă roşiu la baza 

mandibulei.   

Perioade critice Mai-Iulie 

Cerinţe de habitat 

În lungul râurilor şi 

canalelor încet-

curgătoare, cu maluri 

nisipoase, abrupte în 

care îşi sapă cuibul. 

Arealul speciei 

Specie larg răspândită 

în Europa. Efective mai 

mari în: Belarus, 

Croaţia, Franţa, 

Germania, Italia, 

Polonia, Portugalia, 

Rusia, Spania, Turcia, 

Ucraina, Marea 

Britanie. 

Distribuţia în România 

Specie larg răspândită 

în multe zone umede 

din toate regiunile ţării 

Populaţia naţională 

Minim 12000 

Maxim 15000 

Unitatea de măsură număr de perechi 

Calitatea datelor Medie 

Datele generale ale speciei 855 - Alcedo atthis 

  

2.3.3.6.1.7.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.7.2.1 Tabel cu datele specifice 

 Tabelul 15 

Atribut Valoare 

Cod specie 855 

Denumire ştiinţifică Alcedo atthis 
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Atribut Valoare 

Informaţii specifice speciei 

Această specie este rezidentă în cadrul sitului, însă localizată de-a 

lungul canalurilor şi a râului Olt şi în porţiunea unde acesta se 

suprapune cu situl Munţii Bodoc Baraolt (în sud) poate fi observată 

pe tot parcursul anului. 

Distribuţia speciei 
Localizată de-a lungul canalurilor şi a râului Olt respectiv în 

porţiunea unde acesta se suprapune cu situl (în sud) 

Statutul de 

prezenţă 

temporal Rezident 

spaţial Marginală 

management Nativă 

Abundenţă Prezenţă Certă 

Perioada de colectare a 

datelor din teren 
01.04.2012 - 31.05.2012 

Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Datele sunt stocate în baza de date SOR. 

 Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc Baraolt; 

BirdLife International (2004), Birds in Europe: population 

estimates, trends and conservation status, Cambridge, UK: 

BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No.12) 

Pappp T., Fântână C. - editori (2008), Ariile de Importanţă 

Avifaunistică din România - publicaţie comună a Societăţii 

Ornitologice Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” 

Snow D.W., Perrins C.M., 1998,The Birds of the Western 

Paleartic, Concise Edition, Oxford University Press, New 

York 

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 2010,Collins Bird Guide 

2nd Edition, HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 855 - Alcedo atthis 
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2.3.3.6.1.7.2.2 Harta distribuţiei specie 

Harta nr. 29 - Harta distribuţiei speciei 855 - Alcedo atthis (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii 

Bodoc Baraolt) 

 

2.3.3.6.1.8 Specia 1218 - Picus canus 

2.3.3.6.1.8.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.8.1.1 Tabel cu datele generale 

 Tabelul 16 

Atribut Valoare 

Cod specie 1218 

Denumire ştiinţifică Picus canus 

Denumire populară ghionoaie sură 

Statutul de 

conservare în 

România 

Preocupare minima 

Descrierea speciei 

Ciocănitoare de dimensiuni mici, cu colorit preponderent verziu. Târtiţa 

este verde-gălbui, mai deschisă decât spatele. Capul este gri cu o 

„mustaţă” subţire, neagră. Masculul prezintă roşu doar pe partea frontală 

a capului, iar femela deloc. Spre deosebire de ghionoaia verde are ciocul 

mai scurt şi mai delicat. 

Perioade critice aprilie - iunie 

Cerinţe de habitat 
Preferă pădurile de foioase, rare, livezile, parcurile şi grădinele cu arbori 

bătrâni. 

Arealul speciei 

Specie larg răspândită în Europa. Efective mari în: Belarus, Bulgaria, 

Cehia, Croaţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Ungaria, Italia, 

Lituania, Polonia, Rusia, Spania, Suedia, Ucraina. 

Distribuţia în 

România 

Specie întâlnită preponderent în SPA-urile din Transilvania şi mult mai 

puţin în Dobrogea, Moldova sau Muntenia. 

Populaţia 

naţională 

Minim 45000 

Maxim 60000 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 



 

82 

 

Atribut Valoare 

Calitatea 

datelor 
medie 

Datele generale ale speciei 1218 - Picus canus 

  

2.3.3.6.1.8.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.8.2.1 Tabel cu datele specifice 

 Tabelul 17 

Atribut Valoare 

Cod specie 1218 

Denumire ştiinţifică Picus canus 

Informaţii specifice speciei 
Această specie este rezidentă în cadrul sitului, putând fi întâlnită 

în toate cele 12 luni ale anului. 

Distribuţia speciei 
Specia este prezentă atât în zonele forestiere, cât şi în pâlcuri 

izolate, zone cu arbori ce alternează cu păşuni, păduri de luncă. 

Statutul de 

prezenţă 

temporal Rezident 

spaţial Larg raspandită 

management Nativă 

Abundenţă Comună 

Perioada de colectare a 

datelor din teren 
01.03.2012 - 31.05.2012 

Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Datele sunt stocate în baza de date SOR. 

 Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc Baraolt; 

BirdLife International (2004), Birds in Europe: population 

estimates, trends and conservation status, Cambridge, UK: 

BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No.12) Papp 

T., Fântână C. - editori (2008), Ariile de Importanţă 

Avifaunistică din România - publicaţie comună a Societăţii 

Ornitologice Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” 
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Atribut Valoare 

Zoltan Z.D., Marton K., Tamas M., Daroczi S.,2010, Păsările 

comune din România: din habitate agricole, localităţi şi păduri, 

Cluj-Napoca: Gloria 

Snow D.W., Perrins C.M., 1998,The Birds of the Western 

Paleartic, Concise Edition, Oxford University Press, New 

York 

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 2010,Collins Bird 

Guide 2nd Edition, HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 1218 - Picus canus 

   

2.3.3.6.1.8.2.2 Harta distribuţiei specie 

Harta nr. 30 - Harta distribuţiei speciei 1218 - Picus canus (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii 

Bodoc Baraolt) 

 

2.3.3.6.1.9 Specia 1007 - Dendrocopos leucotos 

2.3.3.6.1.9.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.9.1.1 Tabel cu datele generale 

 Tabelul 18 

Atribut Valoare 

Cod specie 1007 

Denumire ştiinţifică Dendrocopos leucotos 

Denumire populară ciocănitoare cu spatele alb 

Statutul de conservare 

în România 
Preocupare minima 

Descrierea speciei 

Cea mai mare dintre ciocănitorile pestriţe. Coloritul asemănător cu cel 

al ciocănitorii pestriţe mari, dar spre deosebire de aceasta masculul 

prezintă tot creştetul roşu, iar femela complet negru. Ambele sexe 

prezintă partea inferioară a spatelui albă, striaţii pe flancuri şi o mustaţă 

care porneşte de la cioc, dar nu atinge ceafa. Pe spate nu prezintă benzi 

albe longitudinale care separă corpul de aripi. Subcodalele sunt de un 

roşu deschis care devine şters spre abdomen. 
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Atribut Valoare 

Perioade critice aprilie - iunie 

Cerinţe de habitat 

Păduri cu frunze căzătoare şi de amestec, cu arbori putrezi (fag, plop de 

pădure, arin negru, mesteacăn, stejar). Se hrănesc cu larve de insecte pe 

care le caută la nivelul solului, pe arborii căzuţi şi în buştenii bătrâni 

Arealul speciei 
Specie larg răspândită în Europa. Efective mari în: Belarus, Bulgaria, 

Grecia, Latvia, Lituania, Norvegia, Rusia, Slovacia, Ucraina şi Turcia. 

Distribuţia în 

România 

Specie întâlnită preponderent în SPA-urile din Transilvania şi mult mai 

puţin în Dobrogea, Moldova sau Muntenia. 

Populaţia 

naţională 

Minim 16000 

Maxim 24000 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
medie 

Datele generale ale speciei 1007 - Dendrocopos leucotos 

  

 

2.3.3.6.1.9.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.9.2.1 Tabel cu datele specifice 

 Tabelul 19 

Atribut Valoare 

Cod specie 1007 

Denumire ştiinţifică Dendrocopos leucotos 

Informaţii specifice speciei 

Această specie este rezidentă în cadrul sitului, putând fi întâlnită în 

toate cele 12 luni ale anului. Specie sensibilă la îndepărtarea 

copacilor bătrâni şi a lemnului mort prin diferite practici forestiere. 

Distribuţia speciei 
Prezentă mai ales în pădurile de fag şi de amestec, în special în cele 

bătrâne vârstă şi unde lemnul mort este abundent. 

Statutul de 

prezenţă 

temporal Rezident 

spaţial Larg raspandită 
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Atribut Valoare 

management Nativă 

Abundenţă Comună 

Perioada de colectare a 

datelor din teren 
01.03.2012 - 31.05.2012 

Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Datele sunt stocate în baza de date SOR. 

 Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc Baraolt; 

BirdLife International (2004), Birds in Europe: population 

estimates, trends and conservation status, Cambridge, UK: 

BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No.12) Papp 

T., Fântână C. - editori (2008), Ariile de Importanţă 

Avifaunistică din România - publicaţie comună a Societăţii 

Ornitologice Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” 

Snow D.W., Perrins C.M., 1998,The Birds of the Western 

Paleartic, Concise Edition, Oxford University Press, New 

York 

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 2010,Collins Bird 

Guide 2nd Edition, HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 1007 - Dendrocopos leucotos 

   

2.3.3.6.1.9.2.2 Harta distribuţiei speciei 

Harta nr. 31- Harta distribuţiei speciei 1007 - Dendrocopos leucotos (se regaseşte in Anexa nr.1 – 

Munţii Bodoc Baraolt) 

 

2.3.3.6.1.10 Specia 1011 - Dendrocopos medius 

2.3.3.6.1.10.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.10.1.1 Tabel cu datele generale 

 Tabelul 20 

Atribut Valoare 

Cod specie 1011 
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Atribut Valoare 

Denumire ştiinţifică Dendrocopos medius 

Denumire populară ciocănitoare de stejar 

Statutul de conservare 

în România 
Preocupare minima 

Descrierea speciei 

Ciocănitoarea de stejar are coloritul pe sapte şi aripi, în linii mari, la fel 

ca la ciocănitoarea pestriţă mare, pe spate neagră cu benzi albe, late, 

albe. Prezintă flacurile corpului striate. Adulţii au tot creştetul roşu, iar 

dunga neagră de sub obraji nu atinge ciocul şi nici nu se prelungeşte 

spre ceafă. Ciocul este mic şi mai delicat. Tectrice subcodale sunt roz 

deschis, iar abdomenul cafeniu-gălbui. 

Perioade critice Aprilie - iunie 

Cerinţe de habitat 

Preferă pădurile mature cu frunze căzătoare, în special de stejar.Se 

hrănesc cu insecte culese din crăpăturile scoarţelor şi a trunchiurilor. 

Hrana este suplimentată cu fructe, seminţe şi seva copacilor 

Arealul speciei 

Foarte răspândită în Europa. Poate fi întâlnită în: Armenia, 

Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cehia, 

Franţa, Germania, Grecia, Olanda, Latvia, Lituania, 

Macedonia, Polonia, Rusia, Serbia, Slovacia, Spania, Turcia şi Ucraina. 

Distribuţia în 

România 

Specie prezentă în efective mari în SPA-urile din Transilvania, mai 

poate fi întâlnită în efective mai mici şi în celelalte regiuni ale ţării, 

atunci când găseşte condiţii prielnice pentru cuibărit şi hrănire 

Populaţia 

naţională 

Minim 20000 

Maxim 24000 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
medie 

Datele generale ale speciei 1011 - Dendrocopos medius 

  

2.3.3.6.1.10.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.10.2.1 Tabel cu datele specifice 
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Tabelul 21 

Atribut Valoare 

Cod specie 1011 

Denumire ştiinţifică Dendrocopos medius 

Informaţii specifice speciei 
Această specie este rezidentă în cadrul sitului, putând fi întâlnită 

în toate cele 12 luni ale anului. 

Distribuţia speciei 

Specia este caracterisitcă pădurilor de stejar de pe cuprinsul 

Munţii Bodoc Baraolt, cât şi a celor de amestec ce au cvercinee 

în compoziţia lor. 

Statutul de 

prezenţă 

temporal Rezident 

spaţial Larg raspandită 

management Nativă 

Abundenţă Comună 

Perioada de colectare a 

datelor din teren 
01.03.2012 - 31.05.2012 

Alte informaţii privind sursele 

de informaţii 

Datele sunt stocate în baza de date SOR. 

 Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc Baraolt; 

BirdLife International (2004), Birds in Europe: population 

estimates, trends and conservation status, Cambridge, UK: 

BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No.12) 

Papp T., Fântână C. - editori (2008), Ariile de Importanţă 

Avifaunistică din România - publicaţie comună a Societăţii 

Ornitologice Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” 

Snow D.W., Perrins C.M., 1998,The Birds of the Western 

Paleartic, Concise Edition, Oxford University Press, New 

York 

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 2010,Collins Bird 

Guide 2nd Edition, HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 1011 - Dendrocopos medius 
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2.3.3.6.1.10.2.2 Harta distribuţiei speciei 

Harta nr. 32 - Harta distribuţiei speciei 1011 - Dendrocopos medius (se regaseşte in Anexa nr.1 – 

Munţii Bodoc Baraolt) 

 

2.3.3.6.1.11 Specia 1014 - Dryocopus martius 

2.3.3.6.1.11.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.11.1.1 Tabel cu datele generale 

 

 Tabelul 22 

Atribut Valoare 

Cod specie 1014 

Denumire ştiinţifică Dryocopus martius 

Denumire populară Ciocănitoare neagră  

Statutul de conservare în România Preocupare minimă 

Descrierea speciei 

Cea mai mare ciocănitoare din 

Europa. Prezintă penajul 

negru, uniform. Masculul are 

creştetul complet roşu, iar 

femela doar partea din spate a 

creştetului. 

Perioade critice Martie-Iunie 

Cerinţe de habitat 
În pădurile bătrâne, cu frunze 

căzătoare, mixte şi de conifere. 

Arealul speciei 

Foarte răspândită în Europa. 

Efective importante se 

înregistrează în: Austria, 

Belarus, Bulgaria, Cehia, 

Estonia, Finlanda, Franţa, 

Germania, Grecia, Ungaria, 

Italia, Letonia, Lituania, 

Macedonia, Olanda, Norvegia, 

Polonia, Rusia, România, 
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Atribut Valoare 

Serbia, Slovacia, Slovenia, 

Suedia, Elveţia, Turcia şi 

Ucraina 

Distribuţia în România 

Larg răspândită în toate tipurile 

de păduri din țară. Densitate 

mai mare în Dealurile 

submontane, Carpați și 

pădurile de luncă din Deltă 

Populaţia naţională 

Minim 40000 

Maxim 60000 

Unitatea de măsură număr de perechi 

Calitatea datelor Medie 

Datele generale ale speciei 1014 - Dryocopus martius 

  

2.3.3.6.1.11.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.11.2.1 Tabel cu datele specifice 

 Tabelul 23 

Atribut Valoare 

Cod specie 1014 

Denumire ştiinţifică Dryocopus martius 

Informaţii specifice speciei 
Această specie este rezidentă în cadrul sitului, putând fi întâlnită în 

toate cele 12 luni ale anului. 

Distribuţia speciei 
Răspândită relativ uniform în fondul forestier de pe cuprinsul 

sitului Munţii Bodoc Baraolt, în special în pădurile mai bătrâne. 

Statutul de 

prezenţă 

temporal Rezident 

spaţial Larg raspandită 

management Nativă 

Abundenţă Comună 

Perioada de colectare a 

datelor din teren 
01.03.2012 - 31.05.2012 
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Atribut Valoare 

Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Datele sunt stocate în baza de date SOR. 

 Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc Baraolt; 

BirdLife International (2004), Birds in Europe: population 

estimates, trends and conservation status, Cambridge, UK: 

BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No.12) Papp 

T., Fântână C. - editori (2008), Ariile de Importanţă Avifaunistică 

din România - publicaţie comună a Societăţii 

Ornitologice Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” 

Snow D.W., Perrins C.M., 1998,The Birds of the Western 

Paleartic, Concise Edition, Oxford University Press, New 

York 

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 2010,Collins Bird 

Guide 2nd Edition, HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 1014 - Dryocopus martius 

 

 

2.3.3.6.1.11.2.2 Harta distribuţiei specie 

Harta nr. 33 - Harta distribuţiei speciei 1014 - Dryocopus martius (se regaseşte in Anexa nr.1 – 

Munţii Bodoc Baraolt) 

 

2.3.3.6.1.12 Specia 1043 - Ficedula albicollis L. 

2.3.3.6.1.12.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.12.1.1 Tabel cu datele generale 

 Tabelul 24 

Atribut Valoare 

Cod specie 1043 

Denumire ştiinţifică Ficedula albicollis L. 

Denumire populară Muscar gulerat 
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Atribut Valoare 

Statutul de 

conservare în 

România 

Preocupare minima 

Descrierea speciei 

Pasăre de dimensiuni mici, ce prezintă un colorit caracteristic de alb cu 

negru. Masculul adult uşor de recunoscut, fiind albnegru, cu mult alb pe 

aripă şi un colier alb, lat şi complet, care izolează negrul de pe cap. Are o 

pată albă mare pe frunte şi baza remigelor primare albe, ce formează o 

dungă pronunţată, vizibilă şi pe aripa închisă. Pe spate are o pată albicioasă 

destul de pronunţată. Femelele sunt maronii pe spate şi le lipseşte colierul 

alb. Deşi au mai puţin alb pe aripă decât masculii, dunga albă de pe aripi, 

de la baza primarelor este vizibilă şi ajunge până la marginea aripii. 

Perioade critice aprilie - iunie 

Cerinţe de habitat 
păduri bătrâne de foioase (preferându-le pe cele de stejar) cu strat arbustiv 

bogat, parcurile mari ce au arbori bâtrâni cu scorpuri şi subarboret bogat 

Arealul speciei 

Foarte răspândită în Europa. Poate fi întâlnită în: Austria, Azerbaijan, 

Belarus, Cehia, Franţa, Germania, Macedonia, Polonia, Rusia, Serbia, 

Slovacia, şi Ucraina – efective mari. Poate fi observate şi în alte ţări din 

Europa, dar în efective mai mici. 

Distribuţia în 

România 

Specie prezentă în efective mari în SPA-urile din Transilvania, mai poate 

fi întâlnită în efective mai mici şi în celelalte regiuni ale ţării, atunci când 

găseşte condiţii prielnice pentru cuibărit şi hrănire. 

Populaţia 

naţională 

Minim 460000 

Maxim 712000 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
medie 

Datele generale ale speciei 1043 - Ficedula albicollis L. 

  

2.3.3.6.1.12.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.12.2.1 Tabel cu datele specifice 
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Tabelul 25 

Atribut Valoare 

Cod specie 1043 

Denumire ştiinţifică Ficedula albicollis L. 

Informaţii specifice speciei 
Specie cuibăritoare în cadrul sitului, caracteristică pădurilor de 

foioase. 

Distribuţia speciei Specie relativ comună, răspândită în pădurile de foioase. 

Statutul de 

prezenţă 

temporal Reproducere 

spaţial Larg raspandită 

management Nativă 

Abundenţă Comună 

Perioada de colectare a 

datelor din teren 
01.05.2012 - 30.06.2012 

Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Datele sunt stocate în baza de date SOR. 

 Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc Baraolt; 

BirdLife International (2004), Birds in Europe: population 

estimates, trends and conservation status, Cambridge, UK: 

BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No.12) Papp 

T., Fântână C. - editori (2008), Ariile de Importanţă Avifaunistică 

din România - publicaţie comună a Societăţii 

Ornitologice Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” 

Zoltan Z.D., Marton K., Tamas M., Daroczi S.,2010, Păsările 

comune din România: din habitate agricole, localităţi şi păduri, 

Cluj-Napoca: Gloria Snow D.W., Perrins C.M., 1998,The Birds of 

the Western 

Paleartic, Concise Edition, Oxford University Press, New York 

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 2010,Collins Bird 

Guide 2nd Edition, HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 1043 - Ficedula albicollis L. 
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2.3.3.6.1.12.2.2 Harta distribuţiei speciei 

Harta nr. 34 - Harta distribuţiei speciei 1043 - Ficedula albicollis L. (se regaseşte in Anexa nr.1 – 

Munţii Bodoc Baraolt) 

 

2.3.3.6.1.13 Specia 1045 - Ficedula parva L 

2.3.3.6.1.13.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.13.1.1 Tabel cu datele generale 

 Tabelul 26 

Atribut Valoare 

Cod specie 1045 

Denumire ştiinţifică Ficedula parva L 

Denumire populară muscar mic 

Statutul de 

conservare în 

România 

Preocupare minima 

Descrierea speciei 

Cea mai mică dintre speciile de muscari. Masculul prezintă guşa şi partea 

superioară a pieptului portocaliu-rosiatic aprins în perioada cuibăritului. 

Capul este gri-albăstrui, culoarea prelungindu-se şi pe laturile petei 

portocalii. Pe spate este maroniu. Coada este închisă la culoare cu laturile 

albe până spre centru şi cu o bandă terminală neagră, aceste detalii fiind 

vizibile în zbor. Maculii subadulţi au doar guşa portocalie, iar cei din 

primul an şi femelele nu prezintă portocaliu şi grialbăstrui în coloritul 

penajului, fiind alb-cenuşii (cu nuanţe bej) pe piept. Au un inel orbital mai 

deschis la culoare. Au obiceiul de a ţine aripile uşor atârnate uneori, ca 

ceilalţi muscari. 

Perioade critice mai-iunie 

Cerinţe de habitat 
Preferă pădurile de foioase, mai ales cele de fag, dar uneori şi de setjar, 

precum şi cele mixte 

Arealul speciei 

Albania; Austria; Azerbaijan; Belarus; Belgium; Bulgaria; 

Croatia; Cipru; Cehia, Danemarca; Finlanda; Franţa; 

Germania; Grecia; Ungaria; Italia; Latvia; Lituania; 
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Atribut Valoare 

Luxembourg; Macedonia, Olanda; Norvegia; Polonia, Portugalia; Rusia, 

Slovacia; Slovenia; Spania; Suedia; Elveţia, Turcia, U.K 

Distribuţia în 

România 

Specie prezentă în efective mari în SPA-urile din Transilvania, fiind 

întâlnită până la altitudinea de 900 m, mai poate fi întâlnită în efective mai 

mici şi în celelalte regiuni ale ţării, atunci când găseşte condiţii prielnice 

pentru cuibărit şi hrănire. Mai puţin întâlnită în Muntenia. 

Populaţia 

naţională 

Minim 360000 

Maxim 512000 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
medie 

Datele generale ale speciei 1045 - Ficedula parva L 

  

2.3.3.6.1.13.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.13.2.1 Tabel cu datele specifice 

 Tabelul 27 

Atribut Valoare 

Cod specie 1045 

Denumire ştiinţifică Ficedula parva L 

Informaţii specifice speciei 
Specie cuibăritoare în cadrul sitului, caracteristică pădurilor de 

foioase, în special făgetelor. 

Distribuţia speciei 
Specie relativ comună, răspândită în pădurile de foioase, în 

special în făgete. 

Statutul de 

prezenţă 

temporal Reproducere 

spaţial Larg raspandită 

management Nativă 

Abundenţă Comună 

Perioada de colectare a 

datelor din teren 
01.05.2012 - 30.06.2012 
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Atribut Valoare 

Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Datele sunt stocate în baza de date SOR. 

 Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc Baraolt; 

BirdLife International (2004), Birds in Europe: population 

estimates, trends and conservation status, Cambridge, UK: 

BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No.12) 

Papp T., Fântână C. - editori (2008), Ariile de Importanţă 

Avifaunistică din România - publicaţie comună a Societăţii 

Ornitologice Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” 

Zoltan Z.D., Marton K., Tamas M., Daroczi S.,2010, Păsările 

comune din România: din habitate agricole, localităţi şi păduri, 

Cluj-Napoca: Gloria 

Snow D.W., Perrins C.M., 1998,The Birds of the Western 

Paleartic, Concise Edition, Oxford University Press, New 

York 

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 2010,Collins Bird 

Guide 2nd Edition, HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 1045 - Ficedula parva L 

  

2.3.3.6.1.13.2.2 Harta distribuţiei speciei 

Harta nr. 35 - Harta distribuţiei speciei 1045 - Ficedula parva L (se regaseşte in Anexa nr.1 – 

Munţii Bodoc Baraolt) 

 

2.3.3.6.1.14 Specia 1100 - Lanius minor 

2.3.3.6.1.14.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.14.1.1 Tabel cu datele generale 

 Tabelul 28 

Atribut Valoare 

Cod specie 1100 

Denumire ştiinţifică Lanius minor 
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Atribut Valoare 

Denumire populară Sfrâncioc cu fruntea neagră 

Statutul de conservare în România Preocupare minimă 

Descrierea speciei 

Pasăre de dimensiuni mici, cu cap relativ 

mare, cioc puternic și încovoiat la vârf, 

coada lungă, colorit viu. Prezintă o bandă 

neagră pe frunte și o pată albă, pe aripă. 

Perioade critice Aprilie-August 

Cerinţe de habitat 

Preferă pajiștile colinare sau de șes în care 

sunt prezenți copaci solitari sau tufărișuri. 

Reproducere: cuibărește în colonii răzlețe 

mici de 2-10 perechi. În general, depun o 

pontă pe an de 5-6 ouă. Cuibul este construit 

în arborii aflați de-a lungul drumurilor 

situați lângă terenurile agricole cu parcele 

mici sau în copaci și tufărișuri izolate situați 

în regiuni deschise, în pajiști colinare sau de 

șes. 

Se hrănesc în special cu insecte. 

Arealul speciei 

Larg răspândită în Europa, poate fi 

observată cuibărind în: Armenia, 

Azerbaidjan, Bulgaria, Belgia, Croația, 

Grecia, Ungaria, Italia, 

Macedonia,România, Republica Moldova, 

Rusia, Slovacia, Turcia și Ucraina 

Distribuţia în România 

În România, această specie este larg 

răspândită, putând fi întâlnită în efective 

numeroase în Dobrogea, Moldova şi 

Muntenia. Mai rară în Transilvania. 

Populaţia naţională 

Minim 364000 

Maxim 857000 

Unitatea de măsură număr de perechi 
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Atribut Valoare 

Calitatea datelor Medie 

Datele generale ale speciei 1100 - Lanius minor 

  

2.3.3.6.1.14.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.14.2.1 Tabel cu datele specifice 

 Tabelul 29 

Atribut Valoare 

Cod specie 1100 

Denumire ştiinţifică Lanius minor 

Informaţii specifice speciei Oaspete de vară ce cuibăreşte în cadrul sitului în habitate deschise. 

Distribuţia speciei 

Specie prezentă în pajiştile şi terenurile agricole localizate la 

nivelul sitului, în special în zona aliniamentelor de arbori de-a 

lungul drumurilor şi a pâlcurilor de copaci izolaţi. 

Statutul de 

prezenţă 

temporal Reproducere 

spaţial Izolată 

management Nativă 

Abundenţă Prezenţă Certă 

Perioada de colectare a 

datelor din teren 
01.05.2012 - 30.06.2012 

Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Datele sunt stocate în baza de date SOR. 

 Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc Baraolt; 

Barti L., (pers. comm. 2013)  

BirdLife International (2004), Birds in Europe: population 

estimates, trends and conservation status, Cambridge, UK: 

BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No.12) 

Papp T., Fântână C. - editori (2008), Ariile de Importanţă 

Avifaunistică din România - publicaţie comună a Societăţii 

Ornitologice Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” 
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Atribut Valoare 

Zoltan Z.D., Marton K., Tamas M., Daroczi S.,2010, Păsările 

comune din România: din habitate agricole, localităţi şi păduri, 

Cluj-Napoca: Gloria 

Snow D.W., Perrins C.M., 1998,The Birds of the Western 

Paleartic, Concise Edition, Oxford University Press, New York 

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 2010,Collins Bird 

Guide 2nd Edition, HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 1100 - Lanius minor 

   

2.3.3.6.1.14.2.2 Harta distribuţiei speciei 

Harta nr. 36 - Harta distribuţiei speciei 1100 - Lanius minor (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii 

Bodoc Baraolt) 

 

2.3.3.6.1.15 Specia 1126 - Lullula arborea (L) 

2.3.3.6.1.15.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.15.1.1 Tabel cu datele generale 

  

Tabelul 30 

Atribut Valoare 

Cod specie 1126 

Denumire ştiinţifică Lullula arborea (L) 

Denumire populară ciocârlia de pădrue 

Statutul de 

conservare în 

România 

Preocupare minima 

Descrierea speciei 

Pasăre de talie medie, ce prezintă un colorit general maro deschis, cu 

striaţii. Se aseamănă foarte mult cu ciocârlia de câmp, de care se 

diferenţiază prin coada mai scurtă, sprânceana mai proieminentă, deschisă 

la culoare şi mai lungă, atingând ceafa, unde se uneşte cu sprânceana de 

pe partea opusă, fomrând un „V”, Când pasărea stă aşezată, la marginea 

aripii, în zona bazei primarelor şi supraalarelor este vizibil un model 

caracteristic, format dintr-o pată mică, neagră, încadrată între două pete 
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Atribut Valoare 

albe. Pieptul este striat. Coada prezintă doar colţurile albe, spre deosebire 

de ciocârlia de cîmp care are laturile albe. 

Perioade critice aprilie - mai 

Cerinţe de habitat 

Specie ce preferă pădurile deschise cu arbori rari sau liziere în parc. Foarte 

importante sunt prezenţa ierbii mai scurtă de 5 cm şi a petelor goale de 

sol. 

Arealul speciei 

Larg răspândită în Europa. Poate fi observată în următoarele state: 

Albania; Austria; Armenia, Azerbaijan; Belarus; 

Belgium; Bosnia & HG; Bulgaria; Croaţia; Cipru; Cehia, 

Danemarca; Estonia; Finlanda; Franţa; Germania; Grecia; 

Ungaria; Italia; Latvia, Lituania; Luxembourg; Macedonia, 

Moldova; Olanda; Norvegia; Polonia; Portugalia; Rusia; Slovacia; 

Slovenia; Spania; Suedia; Elveţia; Turcia; Ucraina; U. K. 

Distribuţia în 

România 

În SPA-urile din Transilvania, pe toate văile Carpaţilor dar şi în pădurile 

extracarpatice din Dobrogea şi Moldova. 

Populaţia 

naţională 

Minim 65000 

Maxim 87000 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
medie 

Datele generale ale speciei 1126 - Lullula arborea (L) 

  

2.3.3.6.1.15.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.15.2.1 Tabel cu datele specifice 

 Tabelul 40 

Atribut Valoare 

Cod specie 1126 

Denumire ştiinţifică Lullula arborea (L) 

Informaţii specifice speciei 
Specie cuibăritoare în cadrul sitului. Poate fi observată începând 

cu luna aprilie. 
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Atribut Valoare 

Distribuţia speciei 
Specie localizată la nivelul lizierii, în apropierea terenurilor 

deschise. 

Statutul de 

prezenţă 

temporal Reproducere 

spaţial Larg raspandită 

management Nativă 

Abundenţă Comună 

Perioada de colectare a 

datelor din teren 
01.04.2012 - 31.05.2012 

Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Datele sunt stocate în baza de date SOR. 

 Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc Baraolt; 

BirdLife International (2004), Birds in Europe: population 

estimates, trends and conservation status, Cambridge, UK: 

BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No.12) 

Papp T., Fântână C. - editori (2008), Ariile de Importanţă 

Avifaunistică din România - publicaţie comună a Societăţii 

Ornitologice Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” 

Zoltan Z.D., Marton K., Tamas M., Daroczi S.,2010, Păsările 

comune din România: din habitate agricole, localităţi şi păduri, 

Cluj-Napoca: Gloria 

Snow D.W., Perrins C.M., 1998,The Birds of the Western 

Paleartic, Concise Edition, Oxford University Press, New 

York 

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 2010,Collins Bird 

Guide 2nd Edition, HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 1126 - Lullula arborea (L) 

  

2.3.3.6.1.15.2.2 Harta distribuţiei speciei 

Harta nr. 37 - Harta distribuţiei speciei 1126 - Lullula arborea (L) (se regaseşte in Anexa nr.1 – 

Munţii Bodoc Baraolt) 
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2.3.3.6.1.16 Specia 1098 - Lanius collurio 

2.3.3.6.1.16.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.16.1.1 Tabel cu datele generale 

 Tabelul 31 

Atribut Valoare 

Cod specie 1098 

Denumire ştiinţifică Lanius collurio 

Denumire populară Sfrâncioc roșiatic 

Statutul de conservare în România Preocupare minimă 

Descrierea speciei 

Masculul prezintă spatele maro-

castaniu, creştet şi ceafă gri, 

coadă negru cu alb, partea 

inferioară a corpului alb-rozalie. 

Femela este maro cu linii 

transversale semilunare pe spate 

şi piept. 

Perioade critice Mai-Iulie 

Cerinţe de habitat 

În regiuni deschise, pe pajişti, 

fâneţe, terenuri agricole, unde 

găseşte tufe sau arbuşti. 

Arealul speciei 

Albania, Andorra, 

(Armenia)Austria, Belarus, 

Belgia; Bosnia și Herzegovina, 

Bulgaria, Croatia, Cipru, Cehia, 

Danemarca, Estonia, Finland; 

Franța,  Georgia; Germania, 

Grecia, Ungaria, Israel, Italia, 

Letonia, Lichtenstein, Lituania; 

Luxemburg; Macedonia, Serbia,  

Malta, Moldova, Olanda, 

Norvegia, Polonia; Portugalia, 



 

102 

 

Atribut Valoare 

România; Rusia, Slovacia, 

Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, 

Turcia, Ucraina,Marea Britanie 

Distribuţia în România Uniform și larg răspândită în țară 

Populaţia naţională 

Minim 1380000 

Maxim 2600000 

Unitatea de măsură număr de perechi 

Calitatea datelor medie 

Datele generale ale speciei 1098 - Lanius collurio 

  

2.3.3.6.1.16.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.16.2.1 Tabel cu datele specifice 

Tabelul 32 

Atribut Valoare 

Cod specie 1098 

Denumire ştiinţifică Lanius collurio 

Informaţii specifice speciei 
Specie cuibăritoare în cadrul sitului. Poate fi observată cu 

precădere începând cu luna mai. 

Distribuţia speciei 
Specie răspândită în cadrul sitului în zonele cu pajişti şi terenuri 

arabile. 

Statutul de 

prezenţă 

temporal Reproducere 

spaţial Larg raspandită 

management Nativă 

Abundenţă Comună 

Perioada de colectare a 

datelor din teren 
01.05.2012 - 30.06.2012 

Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Datele sunt stocate în baza de date SOR. 

 Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc Baraolt; 



 

103 

 

BirdLife International (2004), Birds in Europe: population 

estimates, trends and conservation status, Cambridge, UK: 

BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No.12) 

Papp T., Fântână C. - editori (2008), Ariile de Importanţă 

Avifaunistică din România - publicaţie comună a Societăţii 

Ornitologice Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” 

Zoltan Z.D., Marton K., Tamas M., Daroczi S.,2010, Păsările 

comune din România: din habitate agricole, localităţi şi păduri, 

Cluj-Napoca: Gloria 

Snow D.W., Perrins C.M., 1998,The Birds of the Western 

Paleartic, Concise Edition, Oxford University Press, New 

York 

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 2010,Collins Bird 

Guide 2nd Edition, HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 1098 - Lanius collurio 

  

2.3.3.6.1.16.2.2 Harta distribuţiei speciei 

Harta nr. 38 - Harta distribuţiei speciei 1098 - Lanius collurio (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii 

Bodoc Baraolt) 

 

2.3.3.6.1.17 Specia 1042 - Falco vespertinus 

2.3.3.6.1.17.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.17.1.1 Tabel cu datele generale 

 

 

 Tabelul 33 

Atribut Valoare 

Cod specie 1042 

Denumire ştiinţifică Falco vespertinus 

Denumire populară Vânturel de seară  

Statutul de conservare în România Vulnerabilă 
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Descrierea speciei 

masculul este gri-albastru, cu „pantalonii” 

şi subcodalele roşii-cărămizii. Femela este 

este bej cu striaţii fine ruginii dedesubt. La 

adulţi, baza ciocului şi picioarele sunt 

roşu-portocalii.  

Perioade critice aprilie-august 

Cerinţe de habitat 

liziere, păduri de luncă, perdele forestiere, 

plantaţii, arbori înalţi din lungul 

drumurilor, pâlcuri de copaci în silvostepă, 

întodeauna localizaţi în apropierea 

terenurilor agricole deschise, unde 

proliferează insectele. 

Arealul speciei 

În Europa cuibărește în special în Rusia, 

Ucraina, Belarus, Slovacia, Ungaria , 

România și Bulgaria. Izolat apare 

ciobăritor și în alte țări (de ex. Țările 

baltice) 

Distribuţia în România 
În special în Cîmpia de Vest, sudul 

Moldovei, Dobrogea și Câmpia Română 

Populaţia naţională 

Minim 1300 

Maxim 1600 

Unitatea de măsură număr de perechi 

Calitatea datelor medie 

Datele generale ale speciei 1042 - Falco vespertinus 

  

2.3.3.6.1.17.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.17.2.1 Tabel cu datele specifice 

 Tabelul 34 

Atribut Valoare 

Cod specie 1042 

Denumire ştiinţifică Falco vespertinus 
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Informaţii specifice speciei 

Specie de pasaj în cadrul sitului (30-50 indivizi conform 

formularului standard 2011). În migraţie se deplasează în stoluri 

şi înnoptează împreună. 

Distribuţia speciei Specie de pasaj în cadrul sitului 

Statutul de 

prezenţă 

temporal Odihnă şi hrănire 

spaţial Izolată 

management Nativă 

Abundenţă Prezenţă Certă 

Perioada de colectare a 

datelor din teren 
01.04.2012 - 31.05.2012 

Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc Baraolt; 

BirdLife International (2004), Birds in Europe: population 

estimates, trends and conservation status, Cambridge, UK: 

BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No.12) 

Papp T., Fântână C. - editori (2008), Ariile de Importanţă 

Avifaunistică din România - publicaţie comună a Societăţii 

Ornitologice Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” 

Zoltan Z.D., Marton K., Tamas M., Daroczi S.,2010, Păsările 

comune din România: din habitate agricole, localităţi şi 

păduri, Cluj-Napoca: Gloria 

Snow D.W., Perrins C.M., 1998,The Birds of the Western 

Paleartic, Concise Edition, Oxford University Press, New York 

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 2010,Collins Bird 

Guide 2nd Edition, HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 1042 - Falco vespertinus 

   

2.3.3.6.1.17.2.2 Harta distribuţiei speciei 

Harta nr. 39 - Harta distribuţiei speciei 1042 - Falco vespertinus (se regaseşte in Anexa nr.1 – 

Munţii Bodoc Baraolt) 

 

2.3.3.6.1.18 Specia 913 - Bonasa bonasia 
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2.3.3.6.1.18.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.18.1.1 Tabel cu datele generale 

 Tabelul 35 

Atribut Valoare 

Cod specie 913 

Denumire ştiinţifică Bonasa bonasia 

Denumire populară iernucă 

Statutul de conservare 

în România 
Preocupare minima 

Descrierea speciei 

Specie sfioasă de dimensiuni medii. Este gri pe partea dorsală şi albă cu 

pete roşcate, pe partea ventrală. Aripile sunt maronii. Coada este gri, cu 

o bandă terminală neagră la masculi. Ambele sexe prezintă o linie de 

demarcaţie între partea ventrală şi cea dorsală, de la cioc şi până la baza 

aripilor, albă, subţire, mai groasă la gât. Masculul are guşa neagră şi o 

sprînceană mică, albă. Femela are gâtul maroniu, fin striat cu alb. 

Perioade critice aprilie - iulie 

Cerinţe de habitat 

Păduri de foioase şi amestec, preferabil umede şi dese. Cuibul este 

construit pe sol, la adăpostul unui copac sau tufiş. De obicei este bine 

ascuns şi căptuşit cu materiale vegetale. Se hrănesc cu seminţe, fructe de 

pădure, insecte, melci, râme, iar iarna preferă ameniţii de alun, anin, 

carpen. 

Arealul speciei 
Efective mari înregistrate în Belarus, Cehia, Rusia, Suedia, Elveţia – dar 

şi în alte ţări din Europa, prezentând efective mai reduse. 

Distribuţia în 

România 

Specie întâlnită în SPA-urile din Transilvania. Efective scăzute apar şi 

în Moldova. 

Populaţia 

naţională 

Minim 10000 

Maxim 13000 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Datele generale ale speciei 913 - Bonasa bonasia 
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2.3.3.6.1.18.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.18.2.1 Tabel cu datele specifice 

 Tabelul 36 

Atribut Valoare 

Cod specie 913 

Denumire ştiinţifică Bonasa bonasia 

Informaţii specifice speciei 
Această specie este rezidentă în cadrul sitului (80-100 perechi 

conform formularului standard 2011). 

Distribuţia speciei 

Specie strict forestieră, atât în păduri de foioase cât şi de 

amestec sau de conifere; puţin numeroasă şi observată rar. 

Elaborarea hărții de distribuție în sit nu a fost posibilă, datorită 

absenței cvasi-totale a observațiilor cu privire la această specie. 

Statutul de 

prezenţă 

temporal Rezident 

spaţial Izolată 

management Nativă 

Abundenţă Prezenţă Certă 

Perioada de colectare a datelor 

din teren 
01.03.2012 - 31.05.2012 

Alte informaţii privind sursele 

de informaţii 

Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc Baraolt; 

BirdLife International (2004), Birds in Europe: population 

estimates, trends and conservation status, Cambridge, UK: 

BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No.12) 

Papp T., Fântână C. - editori (2008), Ariile de Importanţă 

Avifaunistică din România - publicaţie comună a Societăţii 

Ornitologice Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” 

Snow D.W., Perrins C.M., 1998,The Birds of the Western 

Paleartic, Concise Edition, Oxford University Press, New York 

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 2010,Collins Bird 

Guide 2nd Edition, HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 913 - Bonasa bonasia 
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2.3.3.6.1.19 Specia 919 - Bubo bubo 

2.3.3.6.1.19.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.19.1.1 Tabel cu datele generale 

 Tabelul 37 

Atribut Valoare 

Cod specie 919 

Denumire ştiinţifică Bubo bubo 

Denumire populară Buhă 

Statutul de conservare în România Vulnerabilă 

Descrierea speciei 

cea mai mare şi puternică dintre speciile 

europene de bufniţe. Culoare relativ 

uniformă, cînd este văzută în zbor, 

deasupra este maro, iar dedesubt galben-

ruginie. Moţuri mari deasupra urechilor. 

Perioade critice Februarie-August 

Cerinţe de habitat nu este cazul 

Arealul speciei 

Cehia, Finlanda, Franţa, Germania, 

Grecia, Norvegia, Rusia, Spania, Suedia, 

Turcia – cu efective mai mari. Efective 

mai scăzute sunt înregistrate şi în alte ţări 

din Europa. 

Distribuţia în România 

Specie prezentă mai ales în zone din 

Transilvania, Dobrogea şi Moldova dar şi 

în alte regiuni ale ţării, relativ localizat. 

Populaţia naţională 

Minim 750 

Maxim 1000 

Unitatea de măsură număr de perechi 

Calitatea datelor slabă 

Datele generale ale speciei 919 - Bubo bubo 

  

2.3.3.6.1.19.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
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2.3.3.6.1.19.2.1 Tabel cu datele specifice 

 Tabelul 38 

Atribut Valoare 

Cod specie 919 

Denumire ştiinţifică Bubo bubo 

Informaţii specifice speciei 

Această specie este rezidentă în cadrul sitului, izolată, şi 

detectabilă mai ales pe baza sunetului. Au fost estimate 1-5 

perechi prezente în sit (conform formularului standard din 

2011). 

Distribuţia speciei 

Specie rezidentă, localizată şi prezentă în număr redus. În 

absența detecției indivizilor în perioada de desfășurare a 

evaluării în teren, elaborarea hărții de distribuție în sit nu a fost 

posibilă 

Statutul de 

prezenţă 

temporal Rezident 

spaţial Izolată 

management Nativă 

Abundenţă FOARTE_RAR 

Perioada de colectare a datelor 

din teren 
01.03.2012 - 31.05.2012 

Alte informaţii privind sursele 

de informaţii 

Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc Baraolt; 

BirdLife International (2004), Birds in Europe: population 

estimates, trends and conservation status, Cambridge, UK: 

BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No.12) 

Papp T., Fântână C. - editori (2008), Ariile de Importanţă 

Avifaunistică din România - publicaţie comună a Societăţii 

Ornitologice Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” 

Snow D.W., Perrins C.M., 1998,The Birds of the Western 

Paleartic, Concise Edition, Oxford University Press, New 

York 
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Atribut Valoare 

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 2010,Collins Bird 

Guide 2nd Edition, HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 919 - Bubo bubo 

  

2.3.3.6.1.20 Specia 941 - Caprimulgus europaeus 

2.3.3.6.1.20.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.20.1.1 Tabel cu datele generale 

 Tabelul 39 

Atribut Valoare 

Cod specie 941 

Denumire ştiinţifică Caprimulgus europaeus 

Denumire populară Caprimulg 

Statutul de conservare 

în România 
Preocupare minima 

Descrierea speciei 

Specie activă la crepuscul şi în timpul nopţii, greu de observat, cu coadă 

şi aripil lungi, având un zbor foarte agil. Prezintă un penaj criptic, 

proponderent gri-cenuşiu închis, cu inserţii maronii şi albe. Mascului 

adult prezintă pete albe, caracteristice în colţurile cozii şi pe aripi, în 

zona remigelor externe, care nu apar la femele sau la penajul de primul 

an. Ciocul este foarte mic şi delicat, prevăzut cu vibrize, în schimb are 

o deschidere foarte mare a gurii. 

Perioade critice mai-iunie 

Cerinţe de habitat 

preferă zonele uscate şi deschise, crângurile, păduri cu poiene, liziere, 

preferând locurile cu copaci seculari. Cuibul este construit pe sol. Se 

hrănesc cu insecte (în special fluturi de noapte) capturate în zbor. 

Arealul speciei 

Prezent cu efective mari în: Belarus, Franţa, Grecia, Latvia, Lituania, 

Spania, Turcia, Portugalia. Specia mai poate fi întâlnită şi în alte ţări din 

Europa, dar înregistrând efective mai scăzute. 

Distribuţia în 

România 

Specie întâlnită în toate regiunile ţării, preponderent în SPAurile din 

Transilvania. 

Populaţia 

naţională 

Minim 12000 

Maxim 15000 
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Atribut Valoare 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Datele generale ale speciei 941 - Caprimulgus europaeus 

  

2.3.3.6.1.20.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.20.2.1 Tabel cu datele specifice 

 Tabelul 40 

Atribut Valoare 

Cod specie 941 

Denumire ştiinţifică Caprimulgus europaeus 

Informaţii specifice speciei 
Specie cuibăritoare în cadrul sitului (50-60 perechi conform 

formularului standard 2011). 

Distribuţia speciei 

În absența detecției indivizilor în perioada de desfășurare a 

evaluării în teren, elaborarea hărții de distribuție în sit nu a fost 

posibilă 

Statutul de 

prezenţă 

temporal Reproducere 

spaţial Izolată 

management Nativă 

Abundenţă Rară 

Perioada de colectare a datelor 

din teren 
01.04.2012-31.05.2012 

Alte informaţii privind sursele 

de informaţii 

Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc Baraolt; 

BirdLife International (2004), Birds in Europe: population 

estimates, trends and conservation status, Cambridge, UK: 

BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No.12) 

Papp T., Fântână C. - editori (2008), Ariile de Importanţă 

Avifaunistică din România - publicaţie comună a Societăţii 
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Atribut Valoare 

Ornitologice Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” 

Snow D.W., Perrins C.M., 1998,The Birds of the Western 

Paleartic, Concise Edition, Oxford University Press, New York 

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 2010,Collins Bird 

Guide 2nd Edition, HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 941 - Caprimulgus europaeus 

 

2.3.3.6.1.21 Specia 911 - Aythya nyroca 

2.3.3.6.1.21.1 Date generale ale specie 

2.3.3.6.1.21.1.1 Tabel cu datele generale 

 Tabelul 41 

Atribut Valoare 

Cod specie 911 

Denumire ştiinţifică Aythya nyroca 

Denumire populară Rață roșie 

Statutul de conservare în România Vulnerabilă 

Descrierea speciei 

Corpul prezintă o culoare uniformă a 

penajului: maronie la femele şi castaniu 

roşiatice la masculi. Masculii au ochii 

albicioşi. Tenta roşiatică este vizibilă în 

lumină bună. Subcodalele sunt albe. În 

zbor, pe toata lungimea aripii poate fi 

observată o dungă albă, clară. Se scufundă 

pentru procurarea hranei. 

Perioade critice Mai-Iulie 

Cerinţe de habitat Lacuri cu stufăriş 

Arealul speciei 

Efective mai mari înregistrate în: Croaţia, 

Ungaria, Rusia, România, Serbia, Turcia 

şi Ucraina 

Distribuţia în România 
Răspândită în zonele umede, pe lacuri cu 

stufăriş în toate regiunile ţârii dar mai 
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Atribut Valoare 

numeroasă în Dobrogea, Muntenia, sudul 

Moldovei. 

Populaţia naţională 

Minim 5500 

Maxim 6500 

Unitatea de măsură număr de perechi 

Calitatea datelor medie 

Datele generale ale speciei 911 - Aythya nyroca 

  

2.3.3.6.1.21.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

2.3.3.6.1.21.2.1 Tabel cu datele specifice 

 Tabelul 42 

Atribut Valoare 

Cod specie 911 

Denumire ştiinţifică Aythya nyroca 

Informaţii specifice speciei 

Această specie poate fi observată în pasaj în cadrul sitului (5-20 

indivizi conform formularului standard 2011), localizată la 

nivelul luciilor de apă prezente (zona Pădureni-lac) 

Distribuţia speciei 
Specia apare în pasaj la nivelul corpurilor de apă prezente la 

marginea sitului în partea sudică a acestuia 

Statutul de 

prezenţă 

temporal Odihnă şi hrănire 

spaţial Marginală 

management Nativă 

Abundenţă Rară 

Perioada de colectare a 

datelor din teren 
01.03.2012 - 31.05.2012 

Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Surse bibliografice 

Formularul standard 2011 pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082-Munţii Bodoc Baraolt; 

BirdLife International (2004), Birds in Europe: population 

estimates, trends and conservation status, Cambridge, UK: 
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Atribut Valoare 

BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No.12) 

Papp T., Fântână C. - editori (2008), Ariile de Importanţă 

Avifaunistică din România - publicaţie comună a Societăţii 

Ornitologice Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus” 

Snow D.W., Perrins C.M., 1998,The Birds of the Western 

Paleartic, Concise Edition, Oxford University Press, New York 

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 2010,Collins Bird 

Guide 2nd Edition, HarperCollins 

Datele specifice ale speciei 911 - Aythya nyroca 

   

2.3.3.6.1.21.2.2 Harta distribuţiei speciei 

Harta nr. 43 - Harta distribuţiei speciei 911 - Aythya nyroca (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii 

Bodoc Baraolt) 

 

2.3.3.7 Mamifere 

2.3.3.7.1 Lista speciilor din grupa mamifere 

Nu este cazul 

  

2.3.4 Alte specii de floră şi faună relevante pentru aria naturală protejată 

Conform Formularului standard Sitului Natura 2000 Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului (SCI care se 

suprapune în totalitate cu SPA Munţii Bodoc-Baraolt) include populaţii a 3 specii de vertebrate şi 

2 specii de nevertebrate de interes protectiv comunitar, selectate din Anexa 2 a Directivei Habitate 

92/43/EEC. Cele 3 specii de vertebrate consemnate sunt reprezentate de o specie de mamifer (1337 

Castor fiber)  şi de 2 specii amfibieni (1166 Triturus cristatus şi 1193 Bombina variegata). 

Speciile de nevertebrate sunt reprezentate prin doi fluturi (4030 Colias myrmidone şi 1060 Lycaena 

dispar). 

În urma cercetărilor efectuate în anul 2012, în cadrul prezentului proiect, s-au mai identificat încă 

3 specii, 1352 *Canis lupus, 1078 *Callimorpha quadripunctaria şi 4050 Isophya stysi. 

În cadrul prezentului proiect au mai fost identificate încă un număr de 12 specii de animale interes 

protectiv comunitar şi naţional, şi anume 7 specii de mamifere, 2 de reptile şi 3 de amfibieni. 

Respectiv, au fost identificate 2 specii de plante superioare protejate. 
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2.3.4.1 Plante inferioare 

Lista altor specii din grupa Plante inferioare 

Nu este cazul 

  

2.3.4.2 Plante superioare 

Lista altor specii din grupa Plante superioare 

  Tabelul 43 

Nr. 

Crt. 

Cod 

specie 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară 
Observaţii 

1 196447 
Iris aphylla 

ssp. hungarica 

aphylla ssp. 

hungarica 

subspecie prezentă în rezervaţia naturală 

„Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului”, care este şi 

sit Natura 2000 - ROSCI0056 Dealul Ciocaş 

Dealul Viţelului, protejată prin Directiva 

habitate 92/43/EEC 

2 176988 
Hepatica 

transsilvanica 
transsilvanica 

este prezentă pe versanţii pârâului Pădureni 

(ROSPA0082 Munţii Bodoc – Baraolt), în 

făgete naturale; este o specie aflată pe Listele 

Roşii din România (Dihoru & Dihoru, 1994 – 

VU ; Oltean et al. 1994 – neameninţată) 

3 180596 Prunus tenella tenella 

în rezervaţia naturală „Dealul Ciocaş - Dealul 

Viţelului” (ROSPA0082 Munţii Bodoc – 

Baraolt) este menţionată în Fişa Standard a 

ROSCI0056 Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului; 

este o specie aflată pe lista roşie a României 

(Oltean et al. 1994) ca fiind VU (vulnerabilă) 

4 179095 
Adonis 

vernalis 
vernalis 

specie prezentă în situl ROSCI0056 Dealul 

Ciocaş - Dealul Viţelului; este o specie aflată pe 

lista roşie a României 

5 181688 
Dictamnus 

albus 
albus 

specie prezentă în situl ROSCI0056 Dealul 

Ciocaş - Dealul Viţelului; este o specie aflată pe 

lista roşie a României (Oltean et al. 1994) ca 

fiind VU/R (vulnerabilă/rară) 
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6 168999 
Drosera 

rotundifolia 
rotundifolia 

specie prezentă în situl ROSCI0037 Ciomad-

Balvanyos, raritate floristică, este o specie aflată 

pe lista roşie a României 

7 189484 
Cypripedium 

calceolus 
calceolus 

specie prezentă în situl ROSCI0037 Ciomad-

Balvanyos, raritate floristică, este o specie aflată 

pe lista roşie a României şi protejată prin 

Directiva habitate 92/43/EEC 

8 159920 
Ligularia 

sibirica 
sibirica 

specie prezentă în situl ROSCI0037 Ciomad-

Balvanyos, raritate floristică, este o specie aflată 

pe lista roşie a României şi protejată prin 

Directiva habitate 92/43/EEC 

9 176930 
Pulsatilla 

montana 
montana 

specie prezentă în situl ROSCI0056 Dealul 

Ciocaş - Dealul Viţelului , raritate floristică, este 

o specie aflată pe lista roşie a României 

Lista altor specii din grupa plante superioare 

 

2.3.4.3 Nevertebrate 

Lista altor specii din grupa Nevertebrate 

   

Tabelul 44 

Nr. 

Crt. 

Cod 

specie 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară 
Observaţii 

1 223 Lycaena dispar 
fluturele roşu de 

mlaştină 

specie prezentă în specie prezentă în situl 

ROSCI0056 Dealul Ciocaş Dealul 

Viţelului, protejată prin Directiva 

Habitate 92/43/EEC, dar şi prin legislaţia 

românească (OUG nr.57/2007) 

2 196453 
Colias 

myrmidone 
myrmidone 

specie prezentă în specie prezentă în situl 

ROSCI0056 Dealul Ciocaş Dealul 

Viţelului, protejată prin Directiva 

Habitate 92/43/EEC, dar şi prin legislaţia 

românească (OUG nr.57/2007) 
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3 54 
Callimorpha 

quadripunctaria 
quadripunctaria 

specie prezentă în specie prezentă în situl 

ROSCI0056 Dealul Ciocaş Dealul 

Viţelului, protejată prin Directiva 

Habitate 92/43/EEC, dar şi prin legislaţia 

românească (OUG nr.57/2007) 

4 196474 Isophya stysi Cosaşul lui Stys 

specie prezentă în specie prezentă în situl 

ROSCI0056 Dealul Ciocaş Dealul 

Viţelului, protejată prin Directiva 

Habitate 92/43/EEC, dar şi prin legislaţia 

românească (OUG nr.57/2007) 

5 196477 
Pholidoptera 

transsylvanica 

Cosasul 

transilvan 

specie prezentă în specie prezentă în situl 

ROSCI0037 Ciomad- Balvanyos, 

protejată prin Directiva Habitate 

92/43/EEC, dar şi prin legislaţia 

românească (OUG nr.57/2007) 

Lista altor specii din grupa nevertebrate 

  

2.3.4.4 Ihtiofaună 

Lista altor specii din grupa Ihtiofaună 

Nu este cazul 

  

2.3.4.5 Herpetofaună 

Lista altor specii din grupa Herpetofaună 

 

  Tabelul 45 

Nr. 

Crt. 

Cod 

specie 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară 
Observaţii 

1 638 
Bombina 

variegata 

buhai de baltă 

cu burta 

galbenă 

specie prezentă în specie prezentă în situl 

ROSCI0037 Ciomad-Balvanyos şi în situl 

ROSCI0056 Dealul Ciocaş – Dealul Viţelului, 

protejată prin Directiva Habitate 92/43/EEC, dar şi 

prin legislaţia românească (OUG nr.57/2007) 
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2 814 
Triturus 

cristatus 

triton cu 

creastă 

specie prezentă în specie prezentă în situl 

ROSCI0056 Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului şi în 

situl ROSCI0056 Dealul Ciocaş – Dealul Viţelului, 

protejată prin Directiva Habitate 92/43/EEC, dar şi 

prin legislaţia românească (OUG nr.57/2007) 

3 8630 
Triturus 

montandoni 

Triton 

carpatin 

specie prezentă în specie prezentă în situl 

ROSCI0037 Ciomad- Balvanyos, protejată prin 

Directiva Habitate 92/43/EEC, dar şi prin legislaţia 

românească (OUG nr.57/2007) 

Lista altor specii din grupa herpetofaună 

  

2.3.4.6 Avifaună 

 Lista altor specii din grupa Avifaună 

Nu este cazul 

  

2.3.4.7 Mamifere 

Lista altor specii din grupa Mamifere 

 

  Tabelul 46 

Nr. 

Crt. 

Cod 

specie 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară 
Observaţii 

1 1367 Canis lupus Lup 

specie prezentă în specie prezentă în situl 

ROSCI0037 Ciomad-Balvanyos şi în situl 

ROSCI0056 Dealul Ciocaş – Dealul Viţelului, 

protejată prin Directiva Habitate 92/43/EEC, dar şi 

prin legislaţia românească (OUG nr.57/2007) 

2 1377 Castor fiber 

Castor 

(european), 

breb 

specie prezentă în situl ROSCI0056 Dealul Ciocaş 

- Dealul Viţelului, protejată prin Directiva Habitate 

92/43/EEC, dar şi prin legislaţia românească (OUG 

nr.57/2007) 

3 1568 Ursus arctos Urs 

specie prezentă în ROSCI0037 Ciomad-Balvanyos, 

protejată prin Directiva Habitate 92/43/EEC, dar şi 

prin legislaţia românească (OUG nr.57/2007) 
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4 1438 Lynx lynx Râs 

specie prezentă în ROSCI0037 Ciomad-Balvanyos, 

protejată prin Directiva Habitate 92/43/EEC, dar şi 

prin legislaţia românească (OUG nr.57/2007) 

5 1475 Myotis blythii 
liliacul mic 

cu bot ascuţit 

specie prezentă în ROSCI0037 Ciomad-Balvanyos, 

protejată prin Directiva Habitate 92/43/EEC, dar şi 

prin legislaţia românească (OUG nr.57/2007) 

6 1363 
Barbastella 

barbastellus 
liliacul carn 

specie prezentă în ROSCI0037 Ciomad-Balvanyos, 

protejată prin Directiva Habitate 92/43/EEC, dar şi 

prin legislaţia românească (OUG nr.57/2007) 

Lista altor specii din grupa mamifere 

  

2.4 Informaţii socio-economice şi culturale 

 

2.4.1 Comunităţile locale şi factorii interesaţi 

 

A. Comunităţi locale 

 

 • Harta unităţilor administrativ teritoriale 

Harta nr. 44 - Harta unităților administrativ teritoriale (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc 

Baraolt) 

  

• Lista unităţilor administrativ-teritoriale 

Tabelul 47 

Judeţ UAT Procent din UAT Procent din ANP 

Covasna Aita Mare 66,10 7,60 

Covasna Hăghig 46,60 3,80 

Covasna Moacşa 18,50 1,20 

Covasna Arcuş 64,50 4,00 

Covasna Dalnic 6,00 0,60 

Covasna Bodoc 73,10 10,00 

Covasna Micfalău 75,40 5,10 

Covasna Baraolt 26,90 6,30 
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Judeţ UAT Procent din UAT Procent din ANP 

Covasna Turia 2,40 0,60 

Covasna Vâlcele 75,10 7,70 

Covasna Ghidfalău 44,30 5,40 

Covasna Malnaş 90,10 6,60 

Covasna Sfântu Gheorghe 17,40 2,50 

Covasna Belin 57,80 7,10 

Covasna Cernat 0,90 0,20 

Braşov Hărman 2,60 0,30 

Covasna Ilieni 45,50 4,40 

Covasna Valea Crişului 60,70 5,70 

Covasna Băţani 37,80 14,80 

Harghita Cozmeni 1,00 0,10 

Covasna Bixad 58,40 6,10 

Lista unităţilor administrativ-teritoriale 

• Caracterizarea unităţilor administrativ-teritoriale  

A.  Lista unităţilor administrativ-teritoriale 

Lista unităţile administrativ-teritoriale care sunt identificate în cadrul ariei naturale protejate, este 

pusă la dispoziţia administratorului şi provine din harta unităţilor administrativ-teritoriale de la 

nivelul ariei naturale protejate în urma analizei GIS realizată având la bază harta unităţilor teritorial 

administrative la nivel naţional. 

  

Distributia localitatilor functie de suprafata acoperita de sit. 

 Graficul 5 

 

De remarcat însă că toate localităţile cu suprafeţe relativ mari incluse în sit (peste 3%) sunt 

localizate în judeţul Covasna.  La nivelul celorlalte 6 localităţi din judeţele Braşov şi Harghita 
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suprafaţa acoperită de sit este relativ mică şi se confundă cu graniţele de delimitare a unităţilor 

administrative respective.  Excepţie face doar comuna Hărman din judeţul Braşov care are 3% din 

suprafaţa inclusă în sit. Ţinând cont de aceste considerente şi de suprafaţa totală a comunelor 

rezultă că cea mai mare parte a sitului este localizată în judeţul Covasna (99.2%). 

 Tabelul 48 

Distribuţia suprafeţei sitului pe judeţe  

Judeţ % din suprafaţa sitului 

Covasna 99.2% 

Harghita 0.1% 

Braşov 0.7% 

Distribuţia suprafeţei sitului pe judeţe 

Aceste date prezintă o importanţă aparte ţinând cont de faptul ca manifestarea factorilor antropici 

este mai puternică pe raza acelor localităţi care au o pondere mai mare din suprafaţă încorporată 

în situl Natura 2000. 

Manifestarea potenţială a factorilor antropici asupra stării de conservare a speciilor şi habitatelor 

din interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0082 Munţii BodocBaraolt este condiţionată nu doar de 

suprafaţa sitului ce acoperă fiecare unitate administrativ teritorială, ci şi de dimensiunea 

demografică a comunităţilor locale. Principiul explicativ este simplu: cu cât populaţia din interiorul 

sau proximitatea sitului este mai numeroasă, cu atât mai probabil să asistam la o intensificare a 

prezenţei umane în interiorul sitului. 

 Graficul  6 
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După cum rezultă din datele privitoare la populaţia aferentă localităţilor pe raza cărora s-a instituit 

situl, în interiorul si proximitatea sitului se afla 131.556 persoane. Distribuţia acestora pe localităţi 

si judeţe este inegală.  Astfel, 84% din intreaga populatie este localizata in judetul Covasna, 14% 

in judetul Brasov si doar 2% in judetul Harghita.  Se remarca insa o pondere foarte mare a 

populatiei in localitatea Sfantu Gheorghe (Covasna) care totalizeaza 46% din intreaga populatie 

din interiorul si proximitatea sitului. 

Pe ansamblul întregului sit se constată o anumită stabilitate demografică în ultimii 4 ani ceea ce 

contrastează cu puternica scădere demografică înregistrată la nivel naţional. În intervalul de timp 

analizat variaţia procentuală dintre populaţia anului 2008 şi populaţia anului 2011 este subunitară 

(0.9%). 

Stabilitatea demografică de ansamblu contrastează însă cu variaţiile demografice substanţiale la 

nivelul unităţilor administrativ teritoriale pe raza cărora este localizat situl. Astfel, se remarcă 

existenţa a 6 localităţi cu creşteri demografice de peste 3%, cea mai mare creştere demografică, de 

9%, poate fi identificată în localitatea Sânpetru din judeţul Braşov. Scăderile demografice pentru 

localităţile din acest sit prezintă valori scăzute, cea mai mare scădere depăşind puţin 1%, cazul 

localităţii Baraolt din judeţul Covasna. 

Conform datelor statistice analizate, corelând nivelul variaţiei populaţiei în ultimii patru ani 

analizaţi cu nivelul natalităţii pentru aceeaşi perioadă, nu se poate preconiza o creştere a populaţiei 

pe întreg ansamblu sitului. Izolat, există localităţi unde natalitatea pentru perioada analizată 

prezintă creşteri. De remarcat este că în localităţile unde natalitatea a crescut, indiferent de nivelul 

acesteia, tendinţa fluxului migraţional este în scădere. În intervalul analizat, numărul persoanelor 

care şi-au stabilit domiciliul în localităţile din interiorul sitului sau în proximitatea acestuia a scăzut 

de la 1261 în 2008 până la 1229 în 2011.
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 Tabelul 49 

Nr. crt UAT Judeţ 

% din 

localitate 

acoperit de sit 

Populaţie Natalitate 
Migraţie – stabiliri 

reşedinţe 

2008 2011 Variaţie % 2008 2011 2008 2011 

1 Aita Mare Covasna 65% 1750 1753 0.17 18 18 22 16 

2 Arcuş Covasna 64% 1372 1433 4.45 14 15 18 19 

3 Baraolt Covasna 27% 9526 9424 -1.07 93 79 69 60 

4 Băţani Covasna 39% 4580 4553 -0.59 56 62 34 22 

5 Belin Covasna 59% 2746 2803 2.08 49 69 20 5 

6 Bixad Covasna 59% 1949 1987 1.95 23 16 7 7 

7 Bodoc Covasna 76% 2421 2431 0.41 35 27 9 9 

8 Cernat Covasna <1% 3954 3957 0.08 36 31 14 11 

9 Dalnic Covasna 6% 955 964 0.94 11 9 16 3 

10 Ghidfalău Covasna 45% 2684 2680 -0.15 36 33 5 4 

11 Hăghig Covasna 47% 2226 2252 1.17 42 36 108 88 

12 Ilieni Covasna 46% 1968 2004 1.83 21 14 29 11 

13 Malnaş Covasna 92% 1149 1164 1.31 25 9 18 3 

14 Micfalău Covasna 75% 1875 1874 -0.05 14 18 11 5 

15 Moacşa Covasna 20% 1246 1258 0.96 19 15 6 1 

16 
Sfântu 

Gheorghe 
Covasna 18% 61547 61341 -0.33 709 619 735 823 
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Nr. crt UAT Judeţ 

% din 

localitate 

acoperit de sit 

Populaţie Natalitate 
Migraţie – stabiliri 

reşedinţe 

2008 2011 Variaţie % 2008 2011 2008 2011 

17 Turia Covasna 3% 3832 3817 -0.39 37 38 38 38 

18 Vâlcele Covasna 84% 4185 4317 3.15 105 123 23 12 

19 
Valea 

Crişului 
Covasna 61% 2357 2403 1.95 37 39 9 17 

20 Cozmeni Harghita 1% 2080 2130 2.40 38 36 10 4 

21 Bod Braşov <1% 4357 4569 4.87 59 41 8 29 

22 Hărman Braşov 3% 4936 5269 6.75 52 54 15 16 

23 Măieruş Braşov <1% 2740 2846 3.87 72 81 12 8 

24 Sânpetru Braşov <1% 3973 4327 8.91 42 59 12 16 

TOTAL  POPULAŢIE 130408 131556 0.89 1643 1644 1248 1227 

  Distribuția localităților sitului în funcție de densitatea populației 

 

Variaţia pozitivă sau negativă a populaţiei este în măsură să exprime intensitatea cumulată a impactului antropic asupra speciilor şi habitatelor din 

interiorul sitului însă aceste date trebuie analizate în relaţie cu densitatea demografică măsurată ca număr de locuitori pe suprafaţă (ha). Pentru 

surprinderea impactului antropic potenţial determinat de numărul şi densitatea populaţiei locale am utilizat 3 indicatori distincţi: 

a. a.       Densitatea demografică la nivelul unităţii administrativ teritoriale (populaţie/suprafaţă în UAT). Localitatile au fost clasificate pornind 

de la densitatea medie inregistrata la nivelul intregului sit. 
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b. Densitatea demografică la nivelul suprafeţei sitului aferent unei unităţi administrativ teritoriale (populaţie/suprafaţă sit în UAT). Localitatile 

au fostclasificate pornind de la densitatea medie inregistrata la nivelul intregului sit. 

c. Variaţie demografica în intervalul măsurat. Acest indicator a fost clasificat în 3 categorii: scădere demografică (scădere de peste 1%), 

stabilitatedemografică (variaţie între -1 si 1 %) şi creştere demografică (peste 1 %). 

Pornind de la aceşti indicatori a fost calculat un indice de risc demografic potenţial măsurat ca media aritmetică între valoarea celor 3 indicatori care 

îl compun. 

 Tabelul 50 

Nr ctr UAT Judeţ Densitate sit Densitate comună 
Variaţia populaţiei 

2008-2011 
Risc impact antropic 

 1 Aita Mare Covasna 0.4 0.3 0.2 1 

2 Arcuş Covasna 0.6 0.4 4.5 2 

3 Baraolt Covasna 2.6 0.7 -1.1 1 

4 Băţani Covasna 0.5 0.2 -0.6 1 

5 Belin Covasna 0.7 0.4 2.1 2 

6 Bixad Covasna 0.5 0.3 2.0 2 

7 Bodoc Covasna 0.4 0.3 0.4 1 

8 Cernat Covasna 34.6 0.3 0.1 2 

9 Dalnic Covasna 3.1 0.2 0.9 2 

10 Ghidfalău Covasna 0.9 0.4 -0.2 1 

11 Hăghig Covasna 1.0 0.5 1.2 2 

12 Ilieni Covasna 0.8 0.4 1.8 2 
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Nr ctr UAT Judeţ Densitate sit Densitate comună 
Variaţia populaţiei 

2008-2011 
Risc impact antropic 

13 Malnaş Covasna 0.3 0.3 1.3 2 

14 Micfalău Covasna 0.7 0.5 -0.1 1 

15 Moacşa Covasna 1.8 0.4 1.0 1 

16 Sfântu Gheorghe Covasna 46.7 8.4 -0.3 3 

17 Turia Covasna 8.6 0.3 -0.4 2 

18 Vâlcele Covasna 0.9 0.7 3.2 2 

19 Valea Crişului Covasna 0.7 0.5 2.0 2 

20 Cozmeni Harghita 30.2 0.3 2.4 3 

21 Bod Braşov 136.1 1.4 4.9 3 

22 Hărman Braşov 33.3 1.0 6.8 3 

23 Măieruş Braşov 43.7 0.4 3.9 2 

24 Sânpetru Braşov 124.3 1.2 8.9 3 

Medie la nivel de sit  21.37 0.8     

 

Potrivit datelor statistice densitatea medie pe hectar a populaţiei aferente sitului este de 19,72 loc./ha.Distribuţia localităţilor sitului în funcţie de 

densitatea populaţiei ce revine la un hectar din sit este una cu puternice variaţii, cea mai mare densitate fiind înregistrată, după cum era de aşteptat la 

nivelul localităţilor urbane.  Valoarea medie a densităţii populaţiei nu este o valoare relevantă care poate fi luată în calcul pentru clasificarea localităţilor 

în funcţie de riscul potenţial de impact antropic date fiind variaţiile foarte mari dintre localităţi. Se remarcă, din acest punct de vedere, faptul ca 23 de 

localităţi înregistrează o densitate demografică sub media la nivelul întregului sit.  
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Pentru localităţile componente ale sitului, indicele de risc antropic potenţial se manifestă astfel: 7 localităţi, toate din judeţul Covasna (Aita Mare, 

Baraolt, Băţani, Bodoc, Ghidfalău, Micfalău, Moacşa) sunt în situaţii de risc scăzut, în 12 dintre cele 24 de localităţi este identificat un indice de risc 

antropic potenţial mediu (pentru judeţul Covasna: Arcuş, Belin, Bixad, Cernat, Dalnic, Hăghig, Ilieni, Malnaş, Turia, Vâlcele, Valea Crişului, iar 

pentru judeţul Braşov: Măieruş), indicele de risc antropic potenţial accentuat apare în 5 localităţi din totalul localităţilor sitului (Sfântu Gheorghe din 

judeţul Covasna, Cozmeni din judeţul Harghita şi Bod, Hărman, Sânpetru din judeţul Braşov) 

  

Analizele cu privire la situaţia şi dinamica demografică din interiorul şi proximitatea sitului ne permit să apreciem ca potenţialul de risc 

demografic este unul scăzut, atât la nivelul întregului sit cât şi la nivelul fiecărei localităţi. 

   

B. Factori interesaţi 

Tabelul 51 

Nr. Denumire factor interesat Tip Aria de interes 

1 Consiliul Judeţean Covasna Autoritate publică Administraţie 

2 Primăria Baraolt Autoritate publică Administraţie 

3 Primaria Băţani Autoritate publică Administraţie 

4  Primaria Turia Autoritate publică Administraţie 

5  Primaria Cernat Autoritate publică Administraţie 

6 Primaria Bodoc Autoritate publică Administraţie 

7 Primaria Ghidfalău Autoritate publică Administraţie 

8 Primaria Aiţta Mare Autoritate publică Administraţie 
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Nr. Denumire factor interesat Tip Aria de interes 

9 Primaria Belin Autoritate publică Administraţie 

10 Primaria Moacşa Autoritate publică Administraţie 

11 Primaria Dalnic Autoritate publică Administraţie 

12 Primaria Valea Crişului Autoritate publică Administraţie 

13 Primaria Arcuş Autoritate publică Administraţie 

14 Primaria Bixad Autoritate publică Administraţie 

15 Primaria Micfalău Autoritate publică Administraţie 

16 Primăria Malnaş Autoritate publică Administraţie 

17 Primăria Sfântu Gheorghe Autoritate publică Administraţie 

18 Primăria Haghig Autoritate publică Administraţie 

19 Primăria Ilieni Autoritate publică Administraţie 

20 Primăria Vâlcele Autoritate publică Administraţie 

21 Agentia pentru Protecţia Mediului Covasna Instituţie publică Protecţia mediului 

22 Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna Instituţie publică Managementul resurselor de apă 

23 Direcţia Silvică Covasna Regie autonomă Exploatarea pădurilor 

24 Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Covasna Instituţie publică Agricultura 

25 Asociaţia Judeţeană a  Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Covasna Societate comercială Vânătoare/Pescuit 

26 Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Covasna Instituţie publică Protecţia mediului 
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Nr. Denumire factor interesat Tip Aria de interes 

27 Inspectoratul de jandarmi judeţean Covasna Instituţie publică Ordine publică 

28 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru – Birou Regional Covasna ONG Dezvoltare regională, protecţia mediului 

29 Consiliul Judeţean Harghita Autoritate publică Administraţie 

30 Primăria Cozmeni Autoritate publică Administraţie 

31 Consiliul Judeţean Braşov Autoritate publică Administraţie 

32 Primăria Măieruş Autoritate publică Administraţie 

34 Primăria Hărman Autoritate publică Administraţie 

35 Primăria Sânpetru Autoritate publică Administraţie 

36 Primăria Bod Autoritate publică Administraţie 

37 Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov Instituţie publică Protecţia mediului 

38 Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov Instituţie publică Managementul resurselor de apă 

39 Direcţia Silvică Braşov Regie autonomă   

40 Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brasov Instituţie publică   

41 Asociatia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Braşov ON G Vânătoare, pescuit 

42 Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Braşov Instituţie publică Protecţia mediului 

43 Inspectoratul de jandarmi judeţean Braşov Instituţie publică Ordine publică 

44 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru – Birou Regional Braşov ONG Dezvoltare regională 

45 ONG Organizaţia GeoEcologica ACCENT, Braşov ONG Protecţia mediului 

46 Asociaţia Milvus ONG Conservarea biodiversităţii 
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Nr. Denumire factor interesat Tip Aria de interes 

47 Ocolul Silvic Privat Baraolt Societate comercială Exploatare păduri 

48 Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Bodoc ON G Vânătoare, pescuit 

49 Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Cătruşa ON G Vânătoare, pescuit 

50 Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Pro Silva ON G Vânătoare, pescuit 

51 Ocolul Silvic Privat Hatod Societate comercială Exploatarea pădurilor 

52 Muzeul Naţional Secuiesc Instituţie culturală   

53 Asociaţia Pro Diversitas ONG Protecţia mediului 

54  Asociaţia Vinca Minor ONG Protecţia mediului 

55 Asociaţia Cercul de Turism Nemira ONG Protecţia mediului 

56 ICAS Braşov Instituţie ştiinţifică Cercetare, management forestier 

57 SC Ecos Club SRL Societate comercială   

58 Asociaţia Carpatină Ardeleană Trei Scaune ONG Protecţia mediului 

59 Asociaţia AlpinSport ONG Turism montan, Protecţia mediului 

60 Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna ONG Turism 

61 Ocolul Silvic Privat Tg. Secuiesc Societate comercială Exploatare păduri 

Factori interesaţi 
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2.4.2 Utilizarea terenurilor 

 

Harta utilizării terenului 

Harta nr. 47 - Harta utilizării terenului  (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

  

• Lista tipurilor de utilizări ale terenului 

 Tabelul 52 

 Nr. Crt. Clasa CLC 
Suprafaţă totală 

ocupată [ha] 

Pondere din 

suprafaţa sitului [%] 

1 33.600,533316 59,31 705 

2 64,274365 0,11 706 

3 50,981343 0,09 707 

4 74,785208 0,13 708 

5 70,25184 0,12 709 

6 1.664,786168 2,94 710 

7 53,900932 0,10 711 

8 12.900,291028 22,77 712 

9 842,183052 1,49 713 

10 3.132,586517 5,53 714 

11 506,727638 0,89 715 

12 67,67724 0,12 716 

13 2.791,664405 4,93 717 

14 546,077932 0,96 718 

15 47,186828 0,08 719 

16 225,96486 0,40 720 

17 17,233659 0,03 721 

Lista tipurilor de utilizări ale terenului 

 

• Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivel de unitate administrativ teritorială 

 nu este cazul 
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• Caracterizarea utilizării terenurilor 

Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivel de unitate adminstrativ teritorială  

  Datele din aceasta secţiune analizează regimul de utilizare a terenurilor la nivelul unităţilor 

administrativ teritoriale pe raza cărora este localizat situl. Sub acest aspect, la nivelul întregului 

teritoriu analizat suprafaţa agricolă ocupa 40,2% din totalul suprafeţei unităţilor administrativ 

teritoriale.  Din aceasta suprafaţă, mai mult de jumătate, respectiv 66% este reprezentat de păşuni, 

7% de suprafaţa arabilă, iar restul de 27% sunt alte tipuri de suprafeţe agricole.Datele defalcate la 

nivel de localitate indica alte variaţii substanţiale atât în ceea ce priveşte suprafaţa agricolă cât şi 

categoriile de folosinţă agricolă a acestor suprafeţe. 

    Graficul  5 

 

   



 

133 

 

 

Tabelul 53 

Nr ctr UAT Judet 
Suprafaţa 

totală 

Suprafaţa 

agricolă 

% suprafaţa 

agricolă 

Supraf 

ArabilaPăşuni 

Vii si 

pepiniere 

livezi si pepiniere 

viticole pomicole 

1.  Aiţa Mare Covasna 6552 4280 65.3 1413 1012 - 22 

2.  Arcuş Covasna 3600 1732 48.1 847 682 - 2 

3.  Baraolt Covasna 13400 7850 58.6 3748 2418 - 51 

4.  Băţani Covasna 22232 12151 54.7 2718 5947 - 11 

5.  Belin Covasna 7071 3374 47.7 1677 1151 - 16 

6.  Bixad Covasna 6213 2610 42.0 647 763 - 8 

7.  Bodoc Covasna 7762 4046 52.1 1796 1251 - 70 

8.  Cernat Covasna 11439 6201 54.2 4713 909 - 3 

9.  Dalnic Covasna 5162 2922 56.6 2019 558 - - 

10.  Ghidfalău Covasna 6847 4375 63.9 3352 673 - 61 

11.  Hăghig Covasna 4564 2896 63.5 1708 965 - 7 

12.  Ilieni Covasna 5438 4272 78.6 2782 1027 - 31 

13.  Malnaş Covasna 3930 1865 47.5 435 914 - 1 

14.  Micfalău Covasna 3722 2511 67.5 598 1093 - 26 

15.  Moacşa Covasna 3577 2320 64.9 1751 335 - 7 

16.  Sfântu Gheorghe Covasna 7292 4056 55.6 2277 1233 - 52 

17.  Turia Covasna 14719 5831 39.6 2829 1009 - - 
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Nr ctr UAT Judet 
Suprafaţa 

totală 

Suprafaţa 

agricolă 

% suprafaţa 

agricolă 

Supraf 

ArabilaPăşuni 

Vii si 

pepiniere 

livezi si pepiniere 

viticole pomicole 

18.  Vâlcele Covasna 5832 3130 53.7 1556 1253 - 5 

19.  Valea Crişului Covasna 5273 2591 49.1 1078 1094 - 21 

20.  Cozmeni Harghita 7050 4176 59.2 1207 950 - - 

21.  Bod Braşov 3356 2725 81.2 2158 392 - - 

22.  Hărman Braşov 5279 4199 79.5 3111 489 - 101 

23.  Măieruş Braşov 6507 2926 45.0 1455 863 - 42 

24.  Sânpetru Braşov 3482 2529 72.6 1986 543 - - 

       170299 95568 55.7 47861 27524 - 537 

Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivel de unitate adminstrativ teritorială 
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Caracterizarea utilizării terenurilor 

Din perspectiva culturilor, activitatea agricola este una bazata pe culturi tradiţionale. La nivelul 

întregului sit domina culturile de grâu şi secară (41.1%), cartofi (35.5%) şi porumb (20%). 

Tabelul 54 

Suprafata 

cultivata 

functie de 

culturi 

Suprafaţa 

cultivată cu 

grâu şi secară 

Suprafaţa 

cultivată cu 

porumb 

Suprafaţa 

cultivată cu 

floarea 

soarelui 

Suprafaţa 

cultivată cu 

cartofi 

Suprafaţa 

cultivată cu 

legume 

Suprafata ha 9675 ha 4714 ha - 8366 ha 791 ha 

% din total 

suprafata 

cultivata 

41.1% 20.0% - 35.5% 3.4% 

Caracterizarea utilizării terenurilor 

Gradul mare de utilizare a terenurilor pentru cultivarea cartofilor este acompaniat de un grad ridicat 

de utilizare a substantelor chimice cu rol in combaterea daunatorilor.  Utilizarea acestora pe 

suprafete mari are efecte negative atat asupra solurilor cat si asupra populatiei de insecte si vietati 

mici. 

 

2.4.3 Situaţia juridică a terenurilor 

• Harta juridică a terenurilor 

Harta nr. 48 - Harta juridică a terenurilor (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

  

• Centralizarea situaţiei juridice a terenurilor 

 Tabelul 55 

Domeniu 
Procent din suprafaţa aria 

naturală protejată [%] 

Domeniul public 

domeniul public al statului (DS) 60 

domeniul privat al statului (DPS) 0 

domeniul public al unităţilor 

administrativteritoriale (DAT) 
0 
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Domeniu 
Procent din suprafaţa aria 

naturală protejată [%] 

domeniul privat al unităţilor administrativ-

teritoriale (DPT) 
0 

Total domeniul public (DP) 60 

Proprietate 

privată 

proprietatea privată a persoanelor fizice (PF) 40 

proprietatea privată a persoanelor juridice (PJ) 0 

Total proprietate privată (PP) 40 

Proprietate 

necunoscută 

Total procent pentru care nu se cunoaşte 

încadrarea în domeniul public sau privat 

(XX) 

0 

Notă: dacă nu există informaţii detaliate se pot furniza doar totalurile reprezentând 

domeniul public, domeniul privat şi domeniul neprecizat. 

  

• Caracterizarea situaţiei juridice a terenurilor 

Centralizarea situaţiei juridice a terenurilor  

Tabelul 56 

Tip de proprietate % din suprafata ANP 

Proprietate publică Cca60% 

Proprietate privată Cca 40% 

Centralizarea situaţiei juridice a terenurilor 

  

Proprietatea publică include atât proprietatea unităţilor administrativ teritoriale  (  UAT) cât şi 

proprietatea statului . 

  

Proprietatea privată reuneşte atât proprietatea persoanelor fizice (instituită preponderent asupra 

terenurilor de folosinţă agricolă şi limitat la nivelul păşunilor, fâneţelor şi a pădurilor) cât şi 

proprietatea persoanelor juridice private (composesorate).  În total, la nivelul UAT din sit sunt 

înregistrate 6 composesorate ce au în proprietate părţi semnificative ale fondului forestier din 

interiorul sitului.  Lista acestora este prezentata in sectiunile urmatoare. 

Caracterizarea situaţiei juridice a terenurilor 
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Cea mai mare suprafaţă din sit este acoperită de păduri (cca 70%). Regimul de proprietate al 

pădurilor este unul variat ce include atât persoane fizice (cele mai multe asociate în asociaţii de 

proprietari de păduri sau composesorate) cât şi persoane juridice publice şi private precum: 

composesorate,parohii, societăţi comerciale, unităţi administrativ teritoriale şi statul. Proprietatea 

comunală (aparţinând consiliilor locale) este instituită preponderant la nivelul păşunilor comunale 

iar proprietatea privată este preponderentă la nivelul păşunilor/fâneţelor si a terenurilor agricole 

din sit dar şi la nivelul pădurilor.   

  

2.4.4 Administratori şi gestionari 

  

Potrivit registrului Naţional al Administratorilor de Păduri şi Ocoalelor Silvice la nivelul judeţului 

Covasna, unde este situată cea mai mare parte din sit, sunt înregistrate 11 ocoale silvice. Dintre 

acestea numai 3 sunt înregistrate la nivelul unităţilor administrativ teritoriale pe raza cărora este 

situat situl (Tabel nr.5).  În judeţele Harghita şi Braşov nu sunt înregistrate ocoale silvice sau 

administratori de păduri pe raza unităţilor administrativ teritoriale unde este localizat situl.
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Tabelul 57 

Nr Ocol silvic Sediu 
Act 

constitutiv 

Suprafaţa 

Ocolului 

silvic (ha) 

Nr proprietari persoane fizice 
Nr proprietari persoane 

juridice 

nr ha nr ha 

1 

Ocolul Silvic Hatod 

S.R.L. 

  

Loc. Băţanii, nr. 473, 

jud. Covasna 

862 din 

27.03.2009 
11856,419 19 11856,419 0 0 

2 
Ocolul Silvic Privat 

Baraolt   

Loc.Baraolt, str. 

Minerilor, nr. 11/A, 

jud. Covasna 

406 din 

26.03.2007 
9108,41 0 0 10 9108,41 

3 

Ocolul silvic 

Tălişoara (Direcţia 

Silvică Sf 

Gheorghe)   

Localitatea Baraolt, 

str. Petofi Sandor, nr. 

15, jud. Covasna 

Hotărârea nr. 5 

din 16.04.2009 
7889 0 0 1 7889 

4 
Ocolul silvic Tg. 

Secuiesc 
       

Lista ocoalelor silvice localizate la nivelul UAT din sit 
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Cele 3 ocoale silvice totalizează o suprafaţă de 28,853.83ha ce sunt deţinute de 19 persoane fizice 

şi 11 persoane juridice. 

Ocolul Silvic Privat Baraolt este o organizaţie neguvernamentală non-profit şi a dobândit 

personalitate juridică pe data de 10.04.2007 ca o filială a Asociaţiei Uniunii Proprietarilor de 

Păduri şi Păşuni "Ţinutul Pădurilor - Erdővidék". Uniunea Proprietarilor la rândul ei a fost 

înfiinţată pe data de 29.11.2002 prin asocierea a 12 composesorate.  Pe lângă membrii constitutivi: 

Asociaţia Composesorat Filia, Composesoratul de Pădure Baraolt, Composesoratul Satului 

Tălişoara, Composesoratul de Pădure Vârghiş, Composesorat Căpeni, Composesorat Bodoş, 

Composesorat Belin, Asociaţia Proprietarilor de Pădure Belin, Composesorat Aita Mare, 

Composesorat Doboşeni, Composesorat Aita Medie şi Composesoratul "Şomoşag Micloşara" , 

ocolul silvic administrează şi pădurile Composesoratului Brăduţ, Composesoratului Mereşti, 

Composesoratului Ormeniş, Composesoratului Racoşul de Sus,  Comunei Belin şi a unor persoane 

fizice pe baza unor contracte de administrare.  Numai 5 dintre posesorii de păduri administrate de 

aceste ocol silvic se află la nivelul UAT din sit şi anume:  Composesoratul de Pădure Baraolt, 

Asociaţia Proprietarilor de Pădure Belin, Composesorat Aita Mare, Composesoratului Ormeniş şi 

Consiliul Local Belin.  

Pe raza sitului mai este înregistrat şi composesoratul Sepsikorospatak din comuna Valea Crişului. 

Vegetatia forestiera impreuna cu covorul ierbaceu asigura speciilor de vanat conditiile necesare de 

existenta, hrana, adapost si liniste. La nivelul localitatilor din interiorul sitului sunt localizate 

6 fonduri de vanatoare destinate vanatorilor . Aceste fonduri de vanatoare acopera insa aproape 

intreaga suprafata a sitului. 

   

 Lista fondurilor de vanatoare si administratorii acestora: 

    Tabelul 58 

Fond de vanatoare Administrator 

Baraolt AJVPS Covasna 

Belin AJVPS Covasna 

Bixad Pro Silva 

Bodoc AVPS comuna Bodoc 
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Ilieni AJVPS Covasna 

Turia AVPS Cătruşa 

  

Lista fondurilor de vanatoare si administratorii acestora 

 

La nivelul acestor fonduri de vanatoare la si la nivelul celorlalte fonduri instituite in proximitatea 

sitului activeaza urmatoarele asociatii de vanatoare: 

Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Balvanyos Turia (AVPS Balvanyos Turia) 

 Com. Turia, str. Balvanyos nr. 37, jud. Covasna 

 Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Covasna (AJVPS Covasna) 

 Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr. 5/A, jud. Covasna 

 Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Cerbul AVPS Cerbul 

 Sf. Gheorghe, str. Garoafei nr. 35, jud. Covasna 

 Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Cătruşa AVPS Cătruşa 

 Sfântul Gheorghe, str. Garoafei nr. 30, jud. Covasna 

 Organizaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv Natura Sălbatică (OVPS Natura Sălbatică) 

 Com. Moacşa, str. Principală nr. 11/A, jud. Covasna  Asociaţia Vânătorilor Pro Silva AV Pro 

Silva  com. Bodoc, sat Olteni, nr. 168, jud. Covasna 

Asociaţia de Vânătoare "HARGHITA - SUD" AV "HARGHITA - SUD" 

 Sfântu Gheorghe, str. varadi Jozsef, nr. 17, jud Covasna 

 Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Comuna Bodoc (AVPS Comuna Bodoc)  Com. 

Bodoc, bloc 3, ap. 4, jud. Covasna 

    

Detaliile fondurilor de vanatoare: 

   

1. Fond de vanatoare Baraolt 

 Descrierea limitelor 

 NORD:Drum naţional de la 500 m de Tălişoara prin Baraolt, Biborţeni, până la Băţanii Mari 

centru. 
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 EST: De la comuna Băţanii Mari până la sat Aita Seacă, drumul naţional între cele două, iar de 

la Aita Seacă până la Aita Medie pârâul Aita 

 SUD:Pârâul Aita de la confluenţa cu pârâul Cocoş până la Aita Medie şi de acolo drumul judeţean 

până la comuna Aita Mare, de acolo până la vărsare în Olt, pârâul Aita 

 VEST:De la vărsarea pârâului Aita în Olt – râul Olt până la 500 m confluenţa cu pârâul Cormoş 

de acolo culmea Techica – Baraolt până la drumul Tălişoara 

    

2. Fond de vanatoare Belin  Descrierea limitelor 

NORD: De la râul Olt – pârâul Aita până la comuna Aita Mare, de acolo drumul judeţean Aita 

Mare – Aita Medie până la culmea Vadaş 

EST:De la vârful Vadaş prin culmea Vadaş până la vârful Rotund limita între ocoalele silvice 

Şugaş şi Baraolt 

SUD:Limita între O.S. Şugaş şi O.S. Baraolt de la vârful Rotund prin culmea Iarăşului până la 

confluenţa pârâul Gostat cu râul Olt 

VEST:  Râul Olt de la vărsarea pârâului Aita până la pârâul Gostatului la 2 km de Arin 

   

3. Fond de vanatoare Bixad 

Descrierea limitelor 

NORD:Limita între jud. Covasna şi jud. Harghita, de la râul Olt până  la vârful Buffogo 

EST: Culmea Silaş – limita între O.S. Şugaş şi O.S. Tg. Secuiesc de la vârful Buffogo până la 

vârful Csorgo   

SUD: Culmea Malnaş de la vârful Csorgo până la râul Olt 

VEST: Râul Olt de la sat Malnaş până la intrarea râului Olt în jud. Harghita 

 

4. Fond de vanatoare Bodoc 

Descrierea limitelor 

NORD:Culmea Malnaş de la râul Olt lângă sat Malnaş până la vârful Csorgo 

EST:Limita între O.S. Şugaş şi O.S. Tg. Secuiesc de la vârful Csorgo până la Erestegin 

SUD:Calea ferată Sf. Gheorghe – Moacşa şi de la gara CFR Moacşa până la Erestegin DN 11 

VEST:Râul Olt de la sat Malnaş până la municipiul Sf. Gheorghe 
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5. Fond de vanatoare Dalnic 

 Descrierea limitelor 

NORD:Comuna Cernatu, drumul forestier Valea Mare (df 174) pana la confluenta paraului 

Inghetat cu paraul Intunecat, pe muchia dintre acestea, catre varful Bajka, pana la varful Bajka  

EST:DN 11 Brasov – Tg. Secuiesc, de la Eresteghin prin Moacsa pana la Cernatu de Jos, la drumul 

comunal Cernatu de Jos – Cernatu de Sus 

SUD:De la Eresteghin prin varful Pivnitele Mari pe culmea Padureni 

VEST:         Limita dintre OS Sugas şi OS Tg. Secuiesc pe culmea Bodocului, vf. Bodoc, pana la 

varful Bajka 

     

6 .Fond de vanatoare Ilieni 

Descrierea limitelor 

NORD:Drumul naţional Sf. Gheorghe - Vâlcele 

EST:Râul Olt de la Sf. Gheorghe până la limita judeţului Covasna cu judeţul Braşov 

SUD:Limita judeţului Covasna de la râul Olt la sat Lunca Câlnicului până la Botul Viţului cu 

întâlnirea cu râul Olt   

VEST:De la Botul Viţului - râul Olt până la podul Araci de acolo drumul naţional Araci - Vâlcele 

      

7.      Fond de vanatoare Turia 

Descrierea limitelor 

NORD:De la vârful Buffogo până la culmea Caratna limita între O.S. Sânmartin – O.S. Tg. 

Secuiesc respectiv limita între jud. Covasna şi Harghita 

EST:De la limita jud. Covasna cu jud. Harghita prin culmea Caratna până la comuna Turia, în 

continuare pârâul Turia până la Tg. Secuiesc. De la Tg. Secuiesc D.N. 11 până la comuna Cernat 

SUD:De la D.N. 11 prin com. Cernat drum forestier Valea Mare şi de la pârâul Îngheţat drum 

forestier 178 = 2,2 km între parcelele 59 şi 60 din U.P. III la cca 1000 m de vârful Bajka 

VEST:  Culmea Silaş – limita între O.S. Şugaş şi Tg. Secuiesc de la vârful Buffogo până la vârful 

Csorgo 

    La nivelul cursurilor de apă un rol important îl joacă Administraţia Naţională Apele Romane 

prin Administraţia Bazinală de Apă Olt, respectiv SGA Covasna 
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2.4.5 Infrastructură şi construcţii 

• Harta infrastructurii 

Harta nr. 49 - Harta infrastructurii din cadrul ariei naturale protejate  (se regaseşte in Anexa nr.1 

– Munţii Bodoc Baraolt) 

 

• Harta privind perimetru construit al localităţilor 

Harta nr. 50 - Harta privind perimetru construit al localităților (se regaseşte in Anexa nr.1 – 

Munţii Bodoc Baraolt) 

 

• Harta construcţiilor 

Harta nr. 51 - Harta construcțiilor (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

  

• Descrierea infrastructurii şi construcţiilor 

La nivelul întregului sit, în interiorul şi proximitatea acestuia erau luate în evidenţă la sfârşitul 

anului 2011, 51648 de construcţii. 

 Dintre acestea, 23678 de construcţii erau localizate în principalul oraşcomponent al sitului, Sfântu 

Gheorghe în judeţul Covasna. Pe ansamblu, construcţiile au cunoscut un trend ascendent în 

intervalul 2008-2011 fiind înregistrate 724 de construcţii noi. 

     

Tabelul 59 

Nr. crt 

 

UAT 

 

Judeţ 

 

Locuinte existente la 

sfarsitul anului 

Autorizatii de construire 

eliberate pentru cladiri 

pe tipuri de constructii 

Variatie 

constructii 

 

2008 2011 2008 2011 

1 Aita Mare Covasna 813 814  -  - 1 

2 Arcuş Covasna 463 494  -  - 31 

3 Baraolt Covasna 3915 3952 30 6 37 

4 Băţani Covasna 2071 2071  -  - 0 
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Nr. crt 

 

UAT 

 

Judeţ 

 

Locuinte existente la 

sfarsitul anului 

Autorizatii de construire 

eliberate pentru cladiri 

pe tipuri de constructii 

Variatie 

constructii 

 

2008 2011 2008 2011 

5 Belin Covasna 929 929 1 : 0 

6 Bixad Covasna 686 689  -  - 3 

7 Bodoc Covasna 919 923  -  - 4 

8 Cernat Covasna 1660 1674 8 14 14 

9 Dalnic Covasna 411 411  -  - 0 

10 Ghidfalău Covasna 957 964  -  - 7 

11 Hăghig Covasna 785 786  -  - 1 

12 Ilieni Covasna 943 974  -  - 31 

13 Malnaş Covasna 627 629  -  - 2 

14 Micfalău Covasna 723 729  -  - 6 

15 Moacşa Covasna 655 673  -  - 18 

16 
Sfântu 

Gheorghe 
Covasna 23481 23678 213 226 197 

17 Turia Covasna 1817 1829 10 7 12 

18 Vâlcele Covasna 1159 1179 12 9 20 

19 
Valea 

Crişului 
Covasna 840 853 7 2 13 

20 Cozmeni Harghita 761 761  - 1 0 

21 Bod Braşov 1522 1589 75 35 67 
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Nr. crt 

 

UAT 

 

Judeţ 

 

Locuinte existente la 

sfarsitul anului 

Autorizatii de construire 

eliberate pentru cladiri 

pe tipuri de constructii 

Variatie 

constructii 

 

2008 2011 2008 2011 

22 Hărman Braşov 1781 1921 70 94 140 

23 Măieruş Braşov 801 806 2 1 5 

24 Sânpetru Braşov 1621 1736 157 92 115 

   50340 51064 
În medie 

585 

În medie 

487 
724 

Descrierea infrastructurii şi construcţiilor 

Pe toată suprafa;a sitului, în localităţile componente, nu se înregistrează în niciun caz o scădere 

numărului de locuinţe pentru perioada de referinţă 2008-2011. Datele privind evoluţia mediului 

construit indică prezenţa a 9 comunităţi unde se manifestă presiuni de creştere a zonelor de locuit 

(este vorba despre acele comunităţi unde s-au înregistrat peste 15 construcţii noi în intervalul de 

timp analizat).  Acestea sunt localităţi susceptibile a intensifica riscul antropic prin presiuni de 

extindere a intravilanului, schimbarea regimului de utilizare a terenurilor şi creşterea gradului de 

utilizare de materiale de construcţii din interiorul sitului (balastiere, lemn, etc.) dar şi prin creşterea 

riscului de generare de deşeuri specifice şi creştere a gradului de poluare fonică. 

Gradul de dezvoltare a utilitatilor 

 Presiunea antropică asupra utilizării resurselor din interiorul sitului dar şi activităţile cu efect 

degradant asupra habitatelor depinde de gradul de dezvoltare a utilităţilor la nivelul gospodăriilor 

din interiorul şi proximitatea sitului.  Datele indică o dependenţă ridicată a populaţiei locale faţă 

de resursele lemnoase (care de altfel reprezintă cca 70% din suprafaţa sitului) dar şi o infrastructură 

încă nedezvoltată de colectare a deşeurilor ceea ce implică o intensificare a depozitării necontrolate 

a gunoaielor. 
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Graficul  6 

 

 

 Tabelul 60 

Gradul de dezvoltare a utilităţilor pe localităţi 

UAT 

% gospodării cu 

Canalizare Acces salubritate Gaze Incalzire cu lemne 

Bodoc 19.8 58.2 0.0 100.0 

Măieruş 0.0 0.0 0.0 100.0 

Hărman 61.2 0.0 46.8 50.4 

Vâlcele 0.0 76.9 0.0 100.0 

Sfântu Gheorghe 67.0 53.0 47.6 0.0 

Turia 0.0 69.6 40.2 0.0 

Ghidfalău 0.0 0.0 0.0 100.0 

Micfalău 0.0 24.5 100.0 0.0 

Aiţa Mare 0.0 17.7 0.0 100.0 

Dalnic 0.0 0.0 0.0 100.0 

Sînpetru 56.3 75.9 55.6 44.4 

Cernat 0.0 0.0 0.0 100.0 

Belin 0.0 0.0 0.0 100.0 
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Gradul de dezvoltare a utilităţilor pe localităţi 

UAT 

% gospodării cu 

Canalizare Acces salubritate Gaze Incalzire cu lemne 

Baraolt 48.0 58.6 34.6 63.9 

Moacşa 0.0 29.0 0.0 100.0 

Cozmeni 28.5 43.9 0.0 100.0 

Băţani 0.0 0.0 0.0 100.0 

Arcuş 0.0 46.1 0.0 100.0 

Malnaş 0.0 100.0 0.0 100.0 

Ilieni 10.0 100.0 8.6 135.9 

Haghig 46.4 0.0 39.1 46.4 

Bixad 11.8 73.7 0.0 100.0 

Bod 0.0 87.5 81.3 37.5 

Valea Crişului 0.0 100.0 0.0 100.0 

MEDIE 14.0 40.6 18.1 79.1 

Gradul de dezvoltare a utilităţilor pe localităţi 

 

2.4.6 Patrimoniu cultural 

 

• Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural national 

Harta nr. 52 - Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural national (se regaseşte in 

Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

  

• Descrierea bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural 

Potrivit Institutului Naţional al Patrimoniului (instituţie ce are ca scop inventarierea obiectelor de 

patrimoniu existente la nivel naţional) la nivelul UAT din interiorul sitului există un număr 
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substanţial de vestigii, construcţii istorice şi situri arheologice.  De apreciat însă că cea mai mare 

parte din acestea sunt situri arheologice aflate în stare de conservare. Acestea au o vizibilitate 

scăzută la nivel local (majoritatea reprezentanţilor APL intervievaţi nu a putut furniza date despre 

existenţa sau localizarea acestora) şi nu reprezintă puncte de atracţie turistică.  Sunt însă zone cu 

regim special de conservare.  Cele mai importante obiective de patrimoniu sunt constructţiile şi 

ruinele care, prin vizibilitatea lor, constituie puncte importante de atracţie. Potrivit surselor 

menţionate aceste bunuri de patrimoniu sunt: 

     

Tabelul 61 

Descriere Tip Judet Localitate Perioada 

Aşezarea fortificată de la Ariuşd - "Dealul 

Tyiszk"   

aşezare 

fortificată   
Covasna   

Ariuşd, com. 

Vâlcele  

Eneolitic 

  

Situl arheologic de la Turia "Cetatea Turia". 

la 5 km NV de extremitatea nordică a satului 

Turia, între comunele Turia şi Băile 

Bálványos   

aşezare 

fortificată   
Covasna   

Turia, com. 

Turia   

Epoca bronzului, 

Hallstatt   

Situl arheologic de la Biborţeni - "Cetatea 

Taborc". la S de sat, între pâraiele Baraolt şi 

Valea Cetăţii   

aşezare 

fortificată   
Covasna   Biborţeni 

Epoca bronzului, 

Epoca 

medievală, 

Situl arheologic de la Sfântu Gheorghe-

Cetatea Cocostârcului. la 2 km V de oraş, pe 

malul pârâului Debren   

aşezare 

fortificată   
Covasna   

Sfântul 

Gheorghe 

Eneolitic, Epoca 

bronzului   

Biserica Reformată de la Albiş   biserică   Covasna   Albiş   
Epoca medievală 

/ sec. XIII - XIV 

Biserica reformată din Zălan   biserică   Covasna   Zălan 

Neolitic, Epoca 

medievală / sec. 

XVI   

Biserica catolică din Câlnic   biserică   Covasna   Calnic Epoca medievală   
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Descriere Tip Judet Localitate Perioada 

Biserica romanică de la Arcuş "Loc de 

pivniţă". la intrarea în sat, pe partea dreaptă 

a drumului ce duce la Valea Crişului   

biserică   Covasna   Arcuş 
Epoca medievală 

/ Sec. XIII- XIV   

Ruinele bisericii romanice de la Cernat   biserică   Covasna   Cernat 
Epoca medievală 

/ sec. XIII   

Biserica de stil romanic de la Biborţeni - 

"Biserica Reformată"   
biserică   Covasna   

Biborţeni, 

com 

Epoca medievală 

/ sec.XIII   

Situl arheologic medieval de la Chilieni - 

"Biserica unitariană"   

biserică şi 

necropolă   
Covasna   

Chilieni, 

com. 

Epoca medievală 

/ sec. XII - XIII 

Castelul Kálnoki de la Valea Crişului   castel   Covasna   

Valea 

Crişului, 

com. 

Epoca medievală 

/ sec. XV- XVII   

Castelul Kalnoki de la Micloşoara   castel   Covasna   
Micloşoara, 

com. 

Epoca medievală 

/ sec XVII- XVIII   

Situl arheologic de la Bixad Cetatea Vápa. 

la 2,5 km SV de Bixad, lângă gară, sub 

muntele Murgăul Mic, pe malul drept al 

Oltului, între Olt şi pârâul Răchitaş   

cetate   Covasna   Bixad, com.  

Epoca bronzului, 

Epoca medievală, 

sec. XIII - XIV   

Cetatea Turia -Balvanyos. vârf de munte 

situat la 10 km NE de Băile Balvanyos   
cetate   Covasna   Turia, com. 

Epoca medievală, 

Epoca bronzului / 

sec. XII-XIII, 

sec. XIII-XIV   

Cetatea medievală de la Olteni "Vârful 

Cetăţii". la N de sat, între Olteni şi Malnaş, 

pe malul stâng al Oltului   

cetate   Covasna   Olteni, com. Epoca medievală   
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Descriere Tip Judet Localitate Perioada 

Complexul de fortificaţii medievale de la 

Racoşul de Sus - "Pădurea Rica". la 4,5 km 

VNV de sat, lanţul nordic al munţilor 

Perşinari, dealul Hegyes, între pârâurile 

Rica şi Nadeş, afluenţi ai pârâului Cormoş 

care se varsă în Olt la Augustin, jud.Braşov   

cetate   Covasna   
Racoşul de 

Sus, com. 

Epoca medievală 

/ sec.XIII   

Cetatea medievală de la Micloşoara - 

"Tortogó". la NE de sat, între Valea Cetăţii 

(Várpatak) şi Apa Vântului (Szélviz)   

cetate   Covasna   
Micloşoara, 

com. 

Epoca medievală 

/ sec. XIV- XVII   

Cetatea de la Sfântu Gheorghe   cetate   Covasna   

Sfântul 

Gheorghe, 

com. 

Epoca medievală 

/ sec. XVI, 

Cetatea sătească şi biserică evanghelică 

fortificată de la Hărman.   
cetate   Braşov   

Hărman, 

com.  

Epoca medievală 

/ sec. XIII - 

XVIII, 

Complexul de cult din epoca bronzului 

timpuriu de la Sfântu Gheorghe - "Moara 

Veres". visa-vis de Moara Veres, pe malul 

drept al Oltului   

complex de 

cult   
Covasna   

Sfântul 

Gheorghe, 

com. 

Epoca bronzului   

Conacul Székely-Potsa de la Chilieni. la 200 

m V de biserica unitariană   
conac   Covasna   

Chilieni, 

com. 

Epoca medievală 

/ sec.XVII - XIX   

Castelul Apor si situl arheologic din Turia. 

în grădina castelului   
construcţie   Covasna   Turia, com.  

Neolitic, Epoca 

medievală, 

Fortificaţia medievală de la Zălan - 

"Csutakostetö-Pincevár"   
fortificaţie   Covasna   Zălan, com.  Epoca medievală   

Descrierea bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural 
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2.4.7 Peisajul 

  

Situl cuprinde în întregime muntii Baraolt şi partial munţii Bodoc. Pădurile acoperă cca. 70% din 

suprafaţa sitului, în trupuri compacte. Aria sitului cuprinde păşuni şi fâneţe care alternează cu 

păduri de foioase, oferind astfel habitate ideale pentru stabilirea păsărilor răpitoare şi respectiv 

pentru specii caracteristice pădurilor de fag. 

 Este o zonă relativ izolată datorită accesibilităţii reduse în zona munţilor Baraolt. Relieful este 

caracteristic zonelor de dealuri înalte şi/sau munţilor cu altitudine joasa. Toate pâraiele de pe 

teritoriul sitului sunt afluenţi ai râului Olt.  Pădurile dar şi cursurile de apă conferă peisajului un 

caracter pitoresc pigmentat de un număr apreciabil de zone de interes (obiective de patrimoniu sau 

obiective naturale – mofete) în special izvoare cu apă minerală. 

   

2.4.8 Obiective Turistice 

• Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere 

Harta nr. 53 - Harta obiectivelor turistice și punctelor de belvedere (se regaseşte in Anexa nr.1 – 

Munţii Bodoc Baraolt) 

  

• Descrierea obiectivelor turistice 

  Turismul este o activitate considerată, la nivelul autorităţilor locale, ca având perspective 

substanţiale de dezvoltare. Zona beneficiază de proximitatea si notorietatea staţiunii Băile Tuşnad 

si a lacului în crater vulcani Sf. Ana dar si de o reţea dezvoltată de drumuri naţionale (DN 11 care 

leagă Târgu Secuiesc de Hărman şi Braşov, DN12 care leagă Băile Tuşnad de Sfântu Gheorghe şi 

DN13E Feldioara – Sf. Gheorghe – Întorsura Buzăului) şi judeţene (DJ 103, DJ 112, DJ 121, 

DJ122) care străbat întreg teritoriul sitului.  Infrastructura de transport, fără a lua în calcul reţeaua 

densă de drumuri forestiere, asigură o accesibilitate uşoară în interiorul şi vecinătatea sitului. 

 De altfel, 8 dintre localităţi se află în prezent, în diferite stadii, în crearea de noi unităţi de cazare 

pentru turişti. 

 Zona cuprinde, dincolo de obiectivele turistice naturale şi o serie de obiective turistice de natură 

istorică şi culturală, cele mai importante fiind cele menţionate în secţiunea dedicată patrimoniului 

cultural. Domină turismul rural, dar şi turismul balnear susţinut de numărul mare de izvoare 

minerale. precum şi turismul cinegetic. 
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2.5 Activităţi cu potenţial impact (presiuni şi ameninţări) 

  

Identificarea activităţilor cu potenţial impact (presiune sau ameninţare) asupra ariei naturale 

protejate 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 

activităţi cu potenţial impact, în vederea micşorării, eliminării sau compensării acestor efecte şi/sau 

interzicerii oricărei activităţi viitoare susceptibile de a afecta semnificativ aria naturală protejată. 

Ca răspuns la un impact măsurile specifice/măsurile de management vor fi adaptate funcţie de 

intensitatea efectului activităţilor cu potenţial impact asupra ariei naturale protejate, 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 ariei naturale protejate, 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: 

 Evaluarea activităţilor cu impact asupra ariei naturale protejate, în general; 
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 Evaluarea activităţilor cu impact asupra speciilor de interes conservativ; 

 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; 

  

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. 

   

2.5.1 Lista activităţilor cu potenţial impact 

  

În urma realizării unei analize privind structura sistemului socio-economic de pe teritoriul sit-ului  

ROSPA0082 Munţii Bodoc Baraolt au fost identificată o listă de potenţiali factori de impact 

antropic asupra stării de conservare a sitului. 

    Tabelul 62 

Denumire Descriere 

Agricultura 

Suprafaţa agricolă are o pondere redusă în cadrul sitului acoperind o 

suprafaţă de cca 6% insa, la nivelul comunităţilor adiacente sitului 

agricultura reprezintă o activitate economică importantă. La acest nivel 

tendinţa este de intensificare a activităţii agricole prin realizarea de 

monoculturi cu utilaje mecanizate. Agricultura este dezvoltată fiind 

înregistrate pe plan local 38 de societăţi comerciale active în acest domeniu 

(fără a lua în calcul cele 43 de societăţi care lucrează în domenii conexe ale 

prelucrării produselor din agricultură). 
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Modificarea 

practicilor de 

cultivare 

La nivelul comunităţilor din proximitatea sitului tendinţa este de 

intensificare a activităţii agricole prin realizarea de monoculturi cu utilaje 

mecanizate. Domină culturile de cereale (cca 61% din suprafata agricola) 

şi cartofi (cca 35.5% din suprafaţa agricolă). Tendinţa este de utilizare 

intensivă a terenurilor acompaniată de o serie de practici precum: utilizarea 

substanţelor chimice pentru combaterea dăunătorilor (mai ales în cazul 

cartofilor), utilizarea îngrăşămintelor, tăierea arborilor dintre terenuri, etc. 

Utilizarea 

pesticidelor 

Nu există date oficiale cu privire la utilizarea substanţelor chimice în 

agricultură însă, se apreciază (potrivit referenţi agricoli intervievaţi) că 

utilizarea acestora este intensă, mai ales în cazul culturilor de cartofi 

(substanţe chimice pentru combatarea dăunătorilor). Nu există mecanisme 

de control a utilizării substanţelor chimice însă se apreciază că utilizarea 

acestora este superioară şi chiar în exces pentru a maximiza producţia. 

Fertilizarea 

Utilizarea substanţelor fertilizate reprezintă o practică des întâlnită mai ales 

la nivelul societăţilor agricole (38 astfel de societati). Realizarea culturilor 

agricole în sistem intensiv atrage dupa sine o utilizare intensificată a 

fertilizanţilor. 

Îndepărtarea 

gardurilor vii şi a 

crângurilor sau 

tufişurilor 

Dezvoltarea agriculturii a fost asociată şi cu tăierea arborilor de hotar dintre 

terenurile agricole şi îndepărtarea crângurilor şi hăţişurilor care 

împrejmuiau terenurile agricole. Această practică este importantă în 

contextul în care acest material vegetal lemnos reprezintă zone de interes 

pentru speciile de păsări protejate 

Păşunatul 

Creşterea animalelor este o activitate economică de bază la nivelul 

comuntăţilor din proximitatea sitului fiind realizată atât ca activitate de 

subzistenţă cât şi ca activitate economică generatoare de venituri.  La 

nivelul comunităţilor din proximitatea sitului funcţionează 40 societăţi 

comerciale active în domeniul creşterii animalelor. În plus mai funcţionează 

6 societăţi active în domeniul prelucrării laptelui şi 10 în domeniul 
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prelucrării cărnii.  Ca număr de angajaţi, creşterea animalelor este cea mai 

importantă ramură economică (dacă includem şi angajaţii din industria 

conexă creşterii animalelor şi anume prelucrarea laptelui şi a cărnii). 

Păşunile reprezintă a proape un sfert din suprafaţa sitului iar utilizarea 

acestora direct de către animale sau pentru cosit este intensă. Realizarea 

acestor activităţi în perioada de cuibărit prezintă un impact semnificativ. 

Cosire/Tăiere 

În condiţiile în care creşterea animalelor reprezintă o activitate economică 

importantă pe plan local, utilizarea păşunilor este intensă. Cosirea/tăierea 

este o practică utilizată constant. Realizarea acestor activităţi în perioada de 

cuibărit poate avea impact negativ semnificativ asupra stării de conservare 

a speciilor pentru care a fost instituit situl. 

Gestionarea şi 

utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 

Aproximativ 70% din suprafaţa sitului este acoperită de păduri iar 

activitatea de exploatare a lemnului este una intensă. Exploatarea şi 

prelucrarea lemnului reprezintă una din activităţile economice dominante.  

Pe plan local funcţionează 28 firme în domeniul exploatării forestiere (264 

angajaţi) si 80 de firme active în domeniul prelucrării lemnului (715 

angajaţi). In plus, 80% dintre gospodăriile existente în sit depind de lemn 

pentru încălzire. Exploatarea lemnului nu se face ţinând cont de regulile de 

exploatare care favorizează conservarea speciilor protejate pentru care a fost 

institutit situl. Astfel, tăierea necontrolată a pădurilor, inclusiv defrişări fără 

replantare, tăierea ilegală reprezintă factori antropici prezenţi în interiorul 

sitului. 

Îndepărtarea 

arborilor uscaţi sau in 

curs de uscare 

În condiţiile în care planurile de exploatare a pădurilor nu includ prevederi 

legate de conservarea speciilor protejate, îndepărtarea arborilor uscaţi este 

o practică des utilizată mai ales de către gospodăriile individuale care 

utilizează lemnul pentru încălzire. 

Exploatare fără 

replantare 

Exploatarea necontrolată a pădurilor şi defrişarea acestora pe suprafeţe 

relativ mari reprezintă practici întâlnite pe plan local în ultimii ani.   
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Problema a fost discutată la nivelul autorităţilor locale şi a celor cu rol în 

administrarea pădurilor şi se ia în calcul modificarea practicilor de 

exploatare. 

Pescuit sportiv 

Pescuitul este o activitate practicată pe suprafeţe relativ mici. Exista însă 

competiţii de pescuit sportiv (comuna Măierus, lacul Pădureni)) care nu au 

un program regulat de desfăşurare. Exploataţii piscicole se intenţionează a 

se dezvolta în zona comunelor Ilieni, Haghig, Arcuş, Valea Crişului şi 

Moacşa. 

Extragere de nisip şi 

pietris 

La nivelul comunităţilor limitrofe sitului extragerea de pietriş şi nisip din 

albia cursurilor de apă reprezintă o activitate importantă mai ales în 

contextul dezvoltării imobiliare intense înregistrate de aceste comunităţi.  

Modul de exploatare a acestor resurse de către balastiere şi localnici nu 

este adecvat monitorizat astfel că, la nivel de administraţie publică locală 

se apreciază că exploatarea necontrolată a pietrişului (fără a ţine cont de 

prevederile cuprinse în autorizaţiile de exploatare) reprezintă un factor 

important de impact asupra sitului.  Datele disponibile nu permit însă o 

apreciere exactă a acestui factor. 

Drumuri, drumuri 

auto 

Infrastructura de transport din proximitatea sitului este relativ bine 

dezvoltată. In interiorul sitului exista drumurile naţionale ce leagă Băile 

Tuşnad de Sfântu Gheorge şi Feldioara de Sfântu Gheorghe care, împreună 

cu calea ferată de străjuieşte acest drum naţional, secţionează situl în două 

părţi distincte. In plus, situl este brăzdat de o reţea densă de drumuri 

judeţene care asigură un aflux mare de maşini.  Acest lucru duce la o 

fragmentare a habitatelor dar şi la poluare fonică în proximitatea acestor 

drumuri. 

Poteci, trasee, trasee 

pentru ciclism 

Turismul, mai ales turismul rural şi turismul balnear, este extrem de bine 

dezvoltat.  Zona se bucură de o afluenţă mare de turişti atraşi de oferta 

bogată de obiective de interes: obiective istorice şi culturale, obiective 
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naturale, obiective balneare.  Turismul a cunoscut o dezvoltare puternică în 

ultimii ani astfel că, în prezent, reprezintă o activitate economică 

importantă. 

Urbanizare continuă 

Tendinţele de extindere a intravilanului sunt puternice în majoritatea 

aşezărilor din interiorul şi proximitatea sitului. Practic, 20 dintre localităţile 

aferente sitului au planuri de extindere a intravilanului.  Acest proces este 

determinat de presiunile de dezvoltare imobiliară.  Construcţia fără 

autorizaţii aferente este o practică întâlnită la nivelul comunităţilor locale 

însă, în lipsa unor procese de monitorizare şi control, dimensiunile acestui 

fenomen sunt greu de surprins. 

Vânătoare 
Vânătoarea este o activitate dezvoltată pe plan local fiind practicată 

aproape pe întreaga suprafaţă împădurită. 

Braconaj, otrăvire, 

capcane 

In condiţiile incapacităţii de control riguros a practicilor de vânătoare 

braconajul este considerat o activitate prezentă la nivelul comunităţilor 

locale.  Nu se pot preciza cu exactitate dimensiunile şi formele de 

practicare însă fenomenul există (potrivit reprezentanţilor administraţiei 

publice locale). 

Plimbare, calărie şi 

vehicule 

nemotorizate 

Acest factor antropic este adiacent profilului turistic al zonei.  Dezvoltarea 

turismului a atras şi o diversificare a ofertei turistice prin stimularea 

drumeţiilor călare sau cu bicicleta. Nu sunt trasee speciale pentru biciclete 

însă se folosesc drumurile forestiere în acest sens. 

Ciclismul este o activitate sportivă intens practicată pe plan local (mai ales 

la nivelul localităţii Sf. Gheorghe) unde se organizează diverse competiţii 

sportive de ciclism. 

colectarea (ciuperci, 

licheni, fructe de 

pădure etc) 

Colectarea de fructe de pădure şi ciuperci reprezintă una din principalele 

activităţi ce determină o prezenţă umană sporită în interiorul sitului.  

Activitatea se practică mai ales de către localnici şi se realizează, de regulă, 
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în jurul intravilanului localităţilor dar şi în proximitatea terenurilor agricole 

şi a fâneţelor. 

Locuri de campare şi 

zone de parcare 

pentru rulote 

Se intenţionează amenajarea unui spaţiu de campare de către primăria 

Valea Sării.  

Vehicule motorizate 

Concursurile sportive de automobile reprezinta o ramură sportivă bine 

dezvoltată la nivelul judeţului Covasna, multe din aceste competiţii 

desfăşurându-se în peisajul natural al sitului Munţii Bodoc Baraolt. Astfel 

de competiţii sportive au loc atît pe timp de iarnă (ex. Raliul Zăpezii 

“Covasna Winter Rally”) cât şi pe timp de vară.  Localităţi unde se 

organizează astfel de competiţii: Sf Gheorghe, Cozmeni, Baraolt, etc. 

Traseele de desfăşurare variază de la o competiţie la alta şi de la un an la 

altul însă există tendinţa de permanentizare a acestor competiţii. Realizarea 

acestor competiţii în interiorul sitului şi/sau în perioade de cuibărit implică 

efecte negative substanţiale generate de zgomot, poluare, intensificarea 

prezenţei umane în interiorul sitului (spectatori), etc. 

Poluare fonică 

Poluarea fonică este determinată de un cumul de factori: 

- traficul pe drumurile naţionale Sf Gheorghe - Băile Tuşnad şi 

Feldioara –Sf. Gheorghe 

- traficul feroviar 

- traficul pe drumurile judeţene, care străbat situl 

- traficul generat de competiţiile de raliuri organizate în interiorul 

sitului pedrumurile judeţene şi cele forestiere. 

Poluarea cu lumină 

Poluarea cu lumină este determinată de un cumul de factori: 

- traficul nocturn 

-lumina din cadrul obiectivelor situate în interiorul sau în apropierea sitului 

tulbură în mod direct fauna; din acest motiv se va elabora un “Plan de 



 

159 

 

Denumire Descriere 

iluminare” pentru teritoriul sitului și pe teritoriul sitului vor fi instalate 

numai instalații de iluminare ce corespund acestui plan 

-lumina de fond creată de localitățile din jur și cele din interiorul sitului 

afectează vizibilitatea ceruluiși reduce valoarea peisagistică nocturnă. În 

acest sens se va implementa “Planul de iluminare” amintit 

Lista activităţilor cu potenţial impact 

 

2.5.1.1 Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate 

Tabelul 63 

Nr. 

Crt. 
Cod Denumire Detalii 

1 A01 Cultivare 

Suprafaţa agricolă ocupa o pondere redusă în cadrul sitului 

acoperind o suprafaţă de cca 6%, însă, la nivelul 

comunităţilor adiacente sitului agricultura reprezinta o 

activitate economică importantă. La acest nivel tendinţa 

este de intensificare a activităţii agricole prin realizarea de 

monoculturi cu utilaje mecanizate. Domină culturile de 

cereale (76,6% din suprafaţa agricolă) şi cartofi (cca 

35.5% din suprafaţa agricolă). 

2 A02 

modificarea 

practicilor de 

cultivare 

La nivelul comunităţilor din proximitatea sitului tendinţa 

este de intensificare a activităţii agricole prin realizarea de 

monoculturi cu utilaje mecanizate. Tendinţa este de 

utilizare intensivă a terenurilor acompaniată de o serie de 

practici precum: utilizarea substanţelor chimice pentru 

combaterea dăunătorilor (mai ales in cazul cartofilor), 

utilizarea îngrăşămintelor, tăierea arborilor dintre terenuri, 

etc. 

3 A07 
utilizarea 

produselor biocide, 

Nu exista date oficiale cu privire la utilizarea substanţelor 

chimice în agricultură, se apreciază (potrivit referenţilor 
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Nr. 

Crt. 
Cod Denumire Detalii 

hormoni şi 

substanţe chimice 

agricoli intervievati) că utilizarea acestora este intensă, 

mai ales în cazul culturilor de cartofi (substanţe chimice 

pentru combatarea dăunătorilor). Nu există mecanisme de 

control a utilizării substanţelor chimice însă se apreciază 

că utilizarea acestora este superioară şi chiar în exces 

pentru a maximiza producţia. 

4 A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Utilizarea substanţelor fertilizante reprezintă o practică 

des întâlnită mai ales la nivelul societăţilor agricole (38 

astfel de societăţi). Realizarea culturilor agricole în sistem 

intensiv atrage după sine o utilizare intensificată a 

fertilizanţilor. 

5 A10.01 

îndepărtarea 

gardurilor vii si a 

crângurilor sau 

tufişurilor 

Dezvoltarea agriculturii a fost asociată si cu tăierea 

arborilor de hotar dintre terenurile agricole şi îndepărtarea 

crângurilor şi hăţişurilor care împrejmuiau terenurile 

agricole. Această practică este importantă în contextul în 

care acest material vegetal lemnos reprezintă zone de 

interes pentru speciile de păsări protejate. 

6 A04.01.05 

păşunatul intensiv 

în amestec de 

animale 

Creşterea animalelor este o activitate economică de bază 

la nivelul comuntăţilor din proximitatea sitului fiind 

realizată atât ca activitate de subzistenţă cât şi ca activitate 

economică generatoare de venituri. La nivelul 

comunităţilor din proximitatea sitului funcţionează 40 

societati comerciale active in domeniul cresterii 

animalelor. In plus mai functioneaza 6 societati active in 

domeniul prelucrarii laptelui si 10 in domeniul prelucrarii 

carnii. Utilizarea păşunilor direct de către animale sau 

pentru cosit este intensă. Realizarea acestor activităţi în 

perioada de cuibărit prezintă un impact semnificativ. 
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Crt. 
Cod Denumire Detalii 

7 A03.01 

cosire intensivă sau 

intensificarea 

cosirii 

În condiţiile în care creşterea animalelor reprezintă o 

activitate economică importantă pe plan local utilizarea 

păşunilor este intensă. Cosirea/tăierea este o practică 

utilizată constant. Realizarea acestor activităţi în perioada 

de cuibărit poate avea impact negativ semnificativ asupra 

stării de conservare a speciilor pentru care a fost instituit 

situl. 

8 B02 

Gestionarea şi 

utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 

70% din suprafata sitului este acoperita de păduri iar 

activitatea de exploatare a lemnului este una intensă. 

Exploatarea şi prelucrarea lemnului reprezintă una din 

activităţile economice dominante. Pe plan local 

functioneaza 28 firme in domeniul exploatarii forestiere 

(264 angajati) si 80 de firme active in domeniul prelucrarii 

lemnului (715 angajati). In plus, 80% dintre gospodariile 

existente in sit depind de lemn pentru incalzire . 

Exploatarea lemnului nu se face ţinând cont de regulile de 

exploatare care favorizează conservarea speciilor protejate 

pentru care a fost institutit situl. Astfel, tăierea 

necontrolată a pădurilor, inclusiv defrişări fără replantare, 

tăierea ilegală reprezintă factori antropici prezenţi în 

interiorul sitului. 

9 B02.04 

îndepărtarea 

arborilor uscaţi sau 

in curs de uscare 

În condiţiile în care planurile de exploatare a pădurilor nu 

includ prevederi legate de conservarea speciilor protejate, 

îndepărtarea arborilor uscaţi este o practică des utilizată 

mai ales de către gospodăriile individuale care utilizează 

lemnul pentru încălzire. 

10 B03 
exploatare 

forestieră fără 

Exploatarea necontrolată a pădurilor şi defrişarea acestora 

pe suprafeţe relativ mari reprezintă practici întâlnite pe 

plan local în ultimii ani. Problema a fost discutată la 
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Nr. 

Crt. 
Cod Denumire Detalii 

replantare sau 

refaceree naturală 

nivelul autorităţilor locale şi a celor cu rol în administrarea 

pădurilor şi se ia în calcul modificarea practicilor de 

exploatare. 

11 F02.03 
Pescuit de 

agrement 

Pescutitul este o activitate practicată pe suprafeţe relativ 

mici. Exista competiţii de pescuit sportiv (comuna 

Măieruş şi Lacul Pădureni) care nu au insa un program 

regulat de desfăşurare. Exploatăţii piscicole se 

intenţionează a se dezvolta în zona comunelor Ilieni, 

Haghig, Arcuş, Valea Crişului şi Moacşa 

12 C01.01 
Extragere de nisip 

si pietriş 

La nivelul comunităţilor limitrofe sitului extragerea de 

pietriş şi nisip din albia cursurilor de apă reprezintă o 

activitate importantă mai ales în contextul dezvoltării 

imobiliare intense înregistrate de aceste comunităţi. Modul 

de exploatare a acestor resurse de catre balastiere şi 

localnici nu este adecvat monitorizat astfel că, la nivel de 

administraţie publică locală se apreciază că exploatarea 

necontrolată a pietrişului reprezintă un factor important de 

impact asupra sitului. 

13 D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Turismul, mai ales turismul rural şi turismul balnear, este 

extrem de bine dezvoltat. Zona se bucură de o afluenţă 

mare de turişti atraşi de oferta bogată de obiective de 

interes: obiective istorice si culturale, obiective naturale, 

obiective balneare, mountain bike. Turismul a cunoscut o 

dezvoltare puternica in ultimii ani astfel ca, in prezent, 

reprezinta o activitate economica importantă, care 

beneficiază şi de o infrastructură de turism dezvoltată în 

interiorul sit-ului. 
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Crt. 
Cod Denumire Detalii 

14 D01.02 drumuri, autostrăzi 

Infrastructura de transport din proximitatea şi interiorul 

sitului este relativ bine dezvoltată. Acest lucru duce la o 

fragmentare a habitatelor dar şi la poluare fonică în 

proximitatea acestor drumuri. Drumurile forestiere 

afectează diferite specii. 

15 E01.02 
urbanizare 

discontinua 

Tendinţele de extindere a intravilanului sunt puternice în 

majoritatea aşezărilor din interiorul şi proximitatea sitului. 

Practic, 20 dintre localităţile aferente sitului au planuri de 

extindere a intravilanului. Acest proces este determinat de 

presiunile de dezvoltare imobiliară. 

16 F03.01 Vânătoare 
Vânătoarea este o activitate dezvoltată pe plan local fiind 

practicată aproape pe întreaga suprafaţă împădurită. 

17 F03.02.03 
capcane, otrăvire, 

braconaj 

În condiţiile incapacităţii de control riguros a practicilor de 

vanatoare, braconajul este considerat o activitate prezentă 

la nivelul comunităţilor locale. 

18 G01.02 

mersul pe jos, 

călărie şi vehicule 

non-motorizate 

Acest factor antropic este adiacent profilului turistic al 

zonei. Dezvoltarea turismului a atras şi o diversificare a 

ofertei turistice prin stimularea drumeţiilor călare sau cu 

bicicleta. Nu sunt trasee speciale pentru biciclete însă se 

folosesc drumurile forestiere în acest sens. 

19 F04.02 

colectarea 

(ciuperci, licheni, 

fructe de pădure 

etc) 

Colectarea de fructe de padure si ciuperci reprezinta una 

din principalele activitati ce determina o prezenta umana 

sporita in interiorul sitului. Activitatea se practica mai ales 

de catre localnici si se realizeaza, de regula, in jurul 

intravilanului localitatilor dar si in proximitatea terenurilor 

agricole si a fanetelor. 

20 G01.03 vehicule cu motor 
Concursurile sportive de automobile reprezinta o ramura 

sportiva bine dezvoltata la nivelul intregului judet 
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Nr. 

Crt. 
Cod Denumire Detalii 

Covasna, multe din aceste competitii desfasurandu-se in 

peisajul natural al sitului ROSPA0082 Munţii Bodoc-

Baraolt. Astfel de competitii sportive au loc atat pe timp de 

iarna (ex. Raliul Zăpezii “Covasna Winter Rally”) cat si pe 

timp de vara. Localitati unde se organizeaza astfel de 

competitii: Sfântu Gheorghe, Cozmeni, Baraolt, etc. 

Traseele de desfasurare variaza de la o competitie la alta si 

de la un an la altul insa exista tendinta de permanentizare 

a acestor competitii. Realizarea acestor comeptitii in 

interiorul sitului si/sau in perioade de cuibarit implica 

efecte negative substabtiale generate de zgomot, poluare, 

intensificarea prezentei umane in interiorul sitului 

(spectatori), etc 

21 H06.01 
Zgomot, poluare 

fonică 

Poluarea fonică este determinată de un cumul de factori: - 

traficul pe drumurile naţionale ce leagă Sfântu Gheorghe 

de Băile Tuşnad respectiv Feldioara - traficul feroviar; - 

traficul pe drumurile judeţene care străbat situl; - traficul 

generat de competiţiile de raliuri organizate în interiorul 

sitului pe drumurile judeţene şi cele forestiere: Activităţi 

de exploatare a lemnului şi a carierelor. 

22 D02.01.01 
linii electrice şi de 

telefon suspendate 

Liniile de medie tensiune care tranzitează situl pot avea o 

influenţă asupra speciilor de păsări din sit. 

23 D02.02 conducte 

In procesul de inlocuire a conductelor de gaz (proces ce se 

desfasoara periodic), o fasie de 10-15 metri de padure, sau 

orice teren prin care trece este grav afectat de trecerea 

utilajelor, in general vehicule pe senile, trebuie sapat 

pentru a scoate din pamant conductele vechi si asezate cele 

noi. Frecventa scazuta a interventiilor care se fac la 
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Nr. 

Crt. 
Cod Denumire Detalii 

conductele de gaze si suprafata redusa pe care se exercita 

o astfel de interventie conduc la un impact scazut asupra 

sit-ului si asupra speciilor de pasari din sit. 

Lista presiunilor actuale 

 

Harta nr. 54 - Harta presiunilor actuale și a intensității acestora la nivelul ariei naturale protejate 

(se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

 

2.5.1.2 Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate 

   Tabelul 64 

Nr. Crt. Cod Denumire Detalii 

1 G02.08 
locuri de campare si zone 

de parcare pentru rulote 

Se intenţionează amenajarea unui spaţiu 

de campare de catre primăria Aita Mare 

2 C01.01 
Extragere de nisip si 

pietriş 

Conform datelor primite de la APM 

Covasna, s-a emis aviz pentru Extindere 

carieră andezit Malnaş-Botoş şi 

deschidere carieră andezit Malnaş-

Botoş2 pentru care a fost depusă 

documentaţie la APM Covasna şi au fost 

emise Aviz Natura 2000 şi Aviz de la 

custode. 

3 D01.01 
poteci, trasee, trasee 

pentru ciclism 

Se are în vedere construirea unui drum 

forestier în partea de nord-est a sitului, 

între Sankt Hubertus – Bixad, pentru 

care a fost depusă documentaţie la APM 

Covasna şi a fost emis Aviz Natura 2000 

şi Aviz de la custode 

Lista ameninţărilor viitoare 
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Harta nr. 55 - Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora la nivelul ariei naturale protejate 

(se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

 

2.5.2 Evaluarea Impacturilor asupra Speciilor 

 

2.5.2.1 Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor 

   Tabelul 65 

Nr. 

Crt. 

Presiune actuală Specie 
Detalii 

Cod Denumire Cod Denumire 

1 A01 Cultivare 1126 Lullula arborea (L)  

2 A01 Cultivare 1100 Lanius minor  

3 A01 Cultivare 899 Aquila pomarina  

4 A01 Cultivare 970 Ciconia nigra  

5 A01 Cultivare 969 Ciconia ciconia  

6 A01 Cultivare 1042 Falco vespertinus  

7 A07 
utilizarea produselor biocide, hormoni şi 

substanţe chimice 
941 

Caprimulgus 

europaeus 
 

8 A07 
utilizarea produselor biocide, hormoni şi 

substanţe chimice 
1126 Lullula arborea (L)  

9 A07 
utilizarea produselor biocide, hormoni şi 

substanţe chimice 
1100 Lanius minor  

10 A07 
utilizarea produselor biocide, hormoni şi 

substanţe chimice 
1042 Falco vespertinus  

11 A07 
utilizarea produselor biocide, hormoni şi 

substanţe chimice 
899 Aquila pomarina  

12 A07 
utilizarea produselor biocide, hormoni 

şi substanţe chimice 
970 Ciconia nigra  

13 A07 
utilizarea produselor biocide, hormoni 

şi substanţe chimice 
969 Ciconia ciconia  
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Nr. 

Crt. 

Presiune actuală Specie 
Detalii 

Cod Denumire Cod Denumire 

14 A08 Fertilizarea (cu îngrăşământ) 1126 Lullula arborea (L)  

15 A08 Fertilizarea (cu îngrăşământ) 1100 Lanius minor  

16 A08 Fertilizarea (cu îngrăşământ) 1042 Falco vespertinus  

17 A08 Fertilizarea (cu îngrăşământ) 899 Aquila pomarina  

18 A08 Fertilizarea (cu îngrăşământ) 970 Ciconia nigra  

19 A08 Fertilizarea (cu îngrăşământ) 969 Ciconia ciconia  

20 A10.01 
îndepărtarea gardurilor vii si a 

crângurilor sau tufişurilor 
1126 Lullula arborea (L)  

21 A10.01 
îndepărtarea gardurilor vii si a 

crângurilor sau tufişurilor 
1100 Lanius minor  

22 A10.01 
îndepărtarea gardurilor vii si a 

crângurilor sau tufişurilor 
1042 Falco vespertinus  

23 A10.01 
îndepărtarea gardurilor vii si a 

crângurilor sau tufişurilor 
1218 Picus canus  

24 A10.01 
îndepărtarea gardurilor vii si a 

crângurilor sau tufişurilor 
899 Aquila pomarina  

25 A04.01.05 
păşunatul intensiv în amestec de 

animale 
1195 Pernis apivorus L.  

26 A04.01.05 păşunatul intensiv în amestec 899 Aquila pomarina  

  de animale    

27 A04.01.05 
păşunatul intensiv în amestec de 

animale 
969 Ciconia ciconia  

28 A03.01 
cosire intensivă sau intensificarea 

cosirii 
1126 Lullula arborea (L)  

29 A03.01 
cosire intensivă sau intensificarea 

cosirii 
995 Crex crex  
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Nr. 

Crt. 

Presiune actuală Specie 
Detalii 

Cod Denumire Cod Denumire 

30 A03.01 
cosire intensivă sau intensificarea 

cosirii 
970 Ciconia nigra  

31 A03.01 
cosire intensivă sau intensificarea 

cosirii 
969 Ciconia ciconia  

32 B02 
Gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 
919 Bubo bubo  

33 B02 
Gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 
941 

Caprimulgus 

europaeus 
 

34 B02 
Gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 
1014 Dryocopus martius  

35 B02 
Gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 
1043 

Ficedula albicollis 

L. 
 

36 B02 
Gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 
1007 

Dendrocopos 

leucotos 
 

37 B02 
Gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 
1045 Ficedula parva L  

38 B02 
Gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 
1011 

Dendrocopos 

medius 
 

39 B02 
Gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 
913 Bonasa bonasia  

40 B02 
Gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 
1218 Picus canus  

41 B02 
Gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 
1195 Pernis apivorus L.  

42 B02 
Gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 
899 Aquila pomarina  
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Nr. 

Crt. 

Presiune actuală Specie 
Detalii 

Cod Denumire Cod Denumire 

43 B02 
Gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 
970 Ciconia nigra  

44 B02 
Gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 
1289 Strix uralensis  

45 B02.04 
îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs 

de uscare 
919 Bubo bubo  

46 B02.04 
îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs 

de uscare 
1014 Dryocopus martius  

47 B02.04 
îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs 

de uscare 
1043 

Ficedula albicollis 

L. 
 

48 B02.04 
îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs 

de uscare 
1007 

Dendrocopos 

leucotos 
 

49 B02.04 
îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs 

de uscare 
1045 Ficedula parva L  

50 B02.04 
îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs 

de uscare 
1011 

Dendrocopos 

medius 
 

51 B02.04 
îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs 

de uscare 
1218 Picus canus  

52 B02.04 
îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs 

de uscare 
1289 Strix uralensis  

53 B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
919 Bubo bubo  

54 B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
1014 Dryocopus martius  

55 B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
1043 

Ficedula albicollis 

L. 
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Nr. 

Crt. 

Presiune actuală Specie 
Detalii 

Cod Denumire Cod Denumire 

56 B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
1007 

Dendrocopos 

leucotos 
 

57 B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
1045 Ficedula parva L  

58 B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
1011 

Dendrocopos 

medius 
 

59 B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
913 Bonasa bonasia  

60 B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
1218 Picus canus  

61 B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
1195 Pernis apivorus L.  

62 B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
899 Aquila pomarina  

63 B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
970 Ciconia nigra  

64 B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
1289 Strix uralensis  

65 D01.01 poteci, trasee, trasee pentru ciclism 1195 Pernis apivorus L.  

66 D01.01 poteci, trasee, trasee pentru ciclism 899 Aquila pomarina  

67 D01.01 poteci, trasee, trasee pentru ciclism 970 Ciconia nigra  

68 D01.02 drumuri, autostrăzi 1195 Pernis apivorus L.  

69 D01.02 drumuri, autostrăzi 899 Aquila pomarina  

70 D01.02 drumuri, autostrăzi 970 Ciconia nigra  

71 E01.02 urbanizare discontinua 1195 Pernis apivorus L.  

72 E01.02 urbanizare discontinua 899 Aquila pomarina  

73 F03.01 Vânătoare 913 Bonasa bonasia  
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Nr. 

Crt. 

Presiune actuală Specie 
Detalii 

Cod Denumire Cod Denumire 

74 F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj 911 Aythya nyroca  

75 F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj 919 Bubo bubo  

76 F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj 1042 Falco vespertinus  

77 F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj 1195 Pernis apivorus L.  

78 F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj 899 Aquila pomarina  

79 F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj 970 Ciconia nigra  

80 F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj 969 Ciconia ciconia  

81 F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj 1289 Strix uralensis  

82 F04.02 
colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc) 
919 Bubo bubo  

83 F04.02 
colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc) 
1195 Pernis apivorus L.  

84 F04.02 
colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc) 
970 Ciconia nigra  

85 F04.02 
colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc) 
969 Ciconia ciconia  

86 G01.03 vehicule cu motor 1195 Pernis apivorus L.  

87 G01.03 vehicule cu motor 970 Ciconia nigra  

88 D02.01.01 linii electrice şi de telefon suspendate 1195 Pernis apivorus L.  

89 D02.01.01 linii electrice şi de telefon suspendate 899 Aquila pomarina  

90 D02.01.01 linii electrice şi de telefon suspendate 970 Ciconia nigra  

91 D02.01.01 linii electrice şi de telefon suspendate 969 Ciconia ciconia  

92 D02.01.01 linii electrice şi de telefon suspendate 1289 Strix uralensis  

93 D02.02 conducte 1126 Lullula arborea (L)  

94 D02.02 conducte 1014 Dryocopus martius  

95 D02.02 conducte 1098 Lanius collurio  
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Nr. 

Crt. 

Presiune actuală Specie 
Detalii 

Cod Denumire Cod Denumire 

96 D02.02 conducte 1043 
Ficedula albicollis 

L. 
 

97 D02.02 conducte 1007 
Dendrocopos 

leucotos 
 

98 D02.02 conducte 1045 Ficedula parva L  

99 D02.02 conducte 1011 
Dendrocopos 

medius 
 

100 D02.02 conducte 1218 Picus canus  

101 D02.02 conducte 1195 Pernis apivorus L.  

102 D02.02 conducte 899 Aquila pomarina  

103 D02.02 conducte 970 Ciconia nigra  

104 D02.02 conducte 1289 Strix uralensis  

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor 

  

Harta nr. 56 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B02.04 asupra speciei Strix uralensis 

(se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 57 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B02 asupra speciei Strix uralensis (se 

regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 58- Harta impactului cauzat de presiunea actuala D02.01.01 asupra speciei Strix 

uralensis (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 59- Harta impactului cauzat de presiunea actuala F03.02.03 asupra speciei Strix 

uralensis (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 60 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B03 asupra speciei Strix uralensis(se 

regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 61 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala G01.03 asupra speciei Ciconia nigra 

(se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 62 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala D01.01 asupra speciei Ciconia nigra 

(se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 
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Harta nr. 63 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B02 asupra speciei Ciconia nigra (se 

regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 64 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala A03.01 asupra speciei Ciconia 

nigra(se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 65 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala A07 asupra speciei Ciconia nigra (se 

regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 66 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala A01 asupra speciei Ciconia nigra (se 

regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 67 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala D02.01.01 asupra speciei Ciconia 

nigra (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 68 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala F04.02 asupra speciei Ciconia nigra 

(se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 69 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala F03.02.03 asupra speciei Ciconia 

nigra (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 70 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala D01.02 asupra speciei Ciconia nigra 

(se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 71 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B03 asupra speciei Ciconia nigra (se 

regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 72 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala A08 asupra speciei Ciconia nigra (se 

regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 73 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala E01.02 asupra speciei Aquila 

pomarina (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 74 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala D01.01 asupra speciei Aquila 

pomarina (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 75- Harta impactului cauzat de presiunea actuala B02 asupra speciei Aquila pomarina 

(se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 76 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala A10.01 asupra speciei Aquila 

pomarina (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 77 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala A07 asupra speciei Aquila pomarina 

(se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 
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Harta nr. 78- Harta impactului cauzat de presiunea actuala A01 asupra speciei Aquila pomarina 

(se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 79 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala D02.01.01 asupra speciei Aquila 

pomarina (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 80 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala F03.02.03 asupra speciei Aquila 

pomarina (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 81 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala D01.02 asupra speciei Aquila 

pomarina (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 82 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B03 asupra speciei Aquila pomarina 

(se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 83 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala A04.01.05 asupra speciei Aquila 

pomarina (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 84 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala A08 asupra speciei Aquila pomarina 

(se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 85 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala G01.03 asupra speciei Pernis apivorus 

L. (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 86- Harta impactului cauzat de presiunea actuala E01.02 asupra speciei Pernis apivorus 

L. (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 87 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala D01.01 asupra speciei Pernis apivorus 

L. (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 88 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B02 asupra speciei Pernis apivorus 

L. (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 89- Harta impactului cauzat de presiunea actuala D02.01.01 asupra speciei Pernis 

apivorus L. (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 90 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala F04.02 asupra speciei Pernis apivorus 

L. (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 91 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala F03.02.03 asupra speciei Pernis 

apivorus L. (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 92 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala D01.02 asupra speciei Pernis apivorus 

L. (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 
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Harta nr. 93 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B03 asupra speciei Pernis apivorus 

L. (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 94 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala A04.01.05 asupra speciei Pernis 

apivorus L. (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 95 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B02.04 asupra speciei Picus canus (se 

regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 96 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B02 asupra speciei Picus canus (se 

regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 97 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B03 asupra speciei Picus canus (se 

regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 98 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B02.04 asupra speciei Dendrocopos 

leucotos (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 99 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B02 asupra speciei Dendrocopos 

leucotos (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 100 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B03 asupra speciei Dendrocopos 

leucotos (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 101 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B02.04 asupra speciei Dendrocopos 

medius (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 102 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B02 asupra speciei Dendrocopos 

medius (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 103 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B03 asupra speciei Dendrocopos 

medius (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 104- Harta impactului cauzat de presiunea actuala B02.04 asupra speciei Dryocopus 

martius (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 105 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B02 asupra speciei Dryocopus 

martius (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 106 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B03 asupra speciei Dryocopus 

martius (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 107 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B02.04 asupra speciei Ficedula 

albicollis L. (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 
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Harta nr. 108 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B02 asupra speciei Ficedula 

albicollis L. (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 109 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B03 asupra speciei Ficedula 

albicollis L. (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 110 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B02.04 asupra speciei Ficedula parva 

L (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 111 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B02 asupra speciei Ficedula parva 

L (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 112 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala B03 asupra speciei Ficedula parva 

L (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 113 - Harta impactului cauzat de presiunea actuala A10.01 asupra speciei Lullula 

arborea (L) (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

  

2.5.2.2 Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciilor 

   Tabelul 66 

Nr. Crt. 
Ameninţare viitoare Specie 

Detalii 
Cod Denumire Cod Denumire 

1 D01.01 poteci, trasee, trasee pentru ciclism 1195 Pernis apivorus L.  

2 D01.01 poteci, trasee, trasee pentru ciclism 899 Aquila pomarina  

3 D01.01 poteci, trasee, trasee pentru ciclism 970 Ciconia nigra  

Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciilor 

  

Harta nr. 114 - Harta impactului cauzat de amenintarea viitoare D01.01 asupra speciei Ciconia 

nigra (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 115 - Harta impactului cauzat de amenintarea viitoare D01.01 asupra speciei Aquila 

pomarina (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

Harta nr. 116 - Harta impactului cauzat de amenintarea viitoare D01.01 asupra speciei Pernis 

apivorus L. (se regaseşte in Anexa nr.1 – Munţii Bodoc Baraolt) 

 

2.5.3 Evaluarea Impacturilor asupra tipurilor de habitate 
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2.5.3.1 Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate 

Nu este cazul 

  

2.5.3.2 Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate 

Nu este cazul 

  

3 EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI TIPURILOR DE 

HABITAT 

 

3.1 Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ 

   

1) Specia 1289 - Strix uralensis 

  

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 67 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Rezident 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 60,00 

Maxim 70,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
slabă 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale 

Minim 0,00 

Maxim 2,00 

Minim nu este cazul 
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Atribut Valoare 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Maxim nu este cazul 

Mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată 

65 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

Datele colectate în sezonul 2012 nu au permis o estimare 

mai solidă decât în formularul standard a efectivului 

cuibăritor. De asemenea, nu sunt disponibile date istorice 

cu privire la mărimea populaţiei în sit. În consecinţă 

valorile pentru efectivele populaţionale considerate ca 

fiind de referinţă sunt cele din formularul standard. 

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

în aria naturală protejată este reprezentată de intervalul 

60-70 de perechi. Datorită rigorilor sistemului informatic 

care nu acceptă introducerea unui interval de mărime, a 

fost calculată media pentru mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă. 

Raportul dintre mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

'x' - necunoscut 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 
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Atribut Valoare 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

   

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 68 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 
Rezident 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 33.030,00 ha 

Maxim 33.030,00 ha 

Calitatea 

datelor 
medie 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei 

în aria naturală protejată 
33030.0 ha 
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Atribut Valoare 

Metodologia de apreciere a suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Pentru estimarea valorii suprafeţei adecvate au fost 

însumate în totalitate suprafaţele de pădure de pe 

cuprinsul sitului. De asemenea, suprafaţa habitatului 

speciei şi suprafaţa adecvată au fost considerate a avea 

aceeaşi valoare numerică. 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 
medie 

Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii habitatului speciei 

'X' - necunoscută 

Starea de conservare din punct de vedere 

al habitatului speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

   

3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 Tabelul 69 
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Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Rezident 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei '0' - stabilă 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a 

speciei 

'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei 'FV' - perspective bune 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei 'X' - necunoscută 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei 

şi suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'x' - necunoscut 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului 

speciei 
'X' - necunoscute 

Perspectivele speciei în viitor 'X' - necunoscute 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor mediu 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  

Viabilitatea pe termen lung a speciei 
viabilitatea pe termen lung a speciei ar 

putea fi asigurată 

Starea de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere 

al perspectivelor speciei în viitor 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

  

Lista presiunilor actuale asupra speciei 

 Tabelul 70 
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Cod 

presiune 
Denumire presiune Intensitate Detalii 

D02.01.01 linii electrice şi de telefon suspendate nu este cazul  

D02.02 conducte nu este cazul  

F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj nu este cazul  

B02 Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei Medie  

B02.04 îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs de uscare Medie  

B03 
exploatare forestieră fără replantare sau refaceree 

naturală 
Medie  

Presiuni actuale asupra speciei 

  

Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

Nu este cazul 

   

3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 71 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Rezident 

Starea globală de conservare a speciei 'X' - necunoscută 

Tendinţa stării globale de conservare a speciei nu este cazul 

Starea globală de conservare necunoscută 
'XX' - nu există date 

suficiente 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

   

2) Specia 969 - Ciconia ciconia 

 

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei specie 
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 Tabelul 72 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Reproducere 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 34,00 

Maxim 48,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
bună 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale 

Minim 0,00 

Maxim 2,00 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată 

41 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

Având în vedere necesitatea aprecierii unei populaţii de 

referinţă, respectiv luând în considerare particularităţile 

tehnice ale speciei în cauză la nivelul tuturor siturilor 

Natura2000 şi implicit ale sitului Munţii Bodoc-Baraolt 

(localitaţile nu fac parte din suprafaţa ariei naturale 

protejate, deci implicit, marea majoritate a cuiburilor de 
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Atribut Valoare 

barză albă nu se află pe cuprinsul acesteia), au fost luate în 

considerare cele 30 de localităţi pe raza administrativă a 

cărora se află aria naturală protejată, unde a fost efectuat 

recensământul în anul 2012. Rezultatele (respectiv 34-48 

perechi, valoarea minimă este numărul de cuiburi ocupate 

cu certitudine în sezonul 2012) au fost considerate punct de 

referinţă pentru aprecierea populaţiei, aceasta depinzând 

însă şi de rezultatele studiilor privind specia care au fost 

întreprinse în ultimele decenii pe teritoriul judeţului 

Covasna, aceste studii regăsindu-se ca titluri bibliografice. 

Raportul dintre mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei actuale 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

Operator '0' - stabilă 

Calitatea 

datelor 
slabă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 
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Atribut Valoare 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
nu este cazul 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

   

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 73 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Reproducere 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 21.222,00 

Maxim 21.222,00 

Calitatea 

datelor 
medie 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 
21222.0 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Pentru estimarea valorii suprafeţei adecvate au fost 

însumate în totalitate suprafeţele de pajişti şi terenuri 

agricole din sit, care în principiu pot fi considerate în 

totalitate ca suprafeţe de hrănire pentru specie. De 

asemenea, suprafaţa habitatului speciei şi suprafaţa 

adecvată au fost considerate a avea aceeaşi valoare 

numerică. 
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Atribut Valoare 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului speciei 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 
bună (adecvată) 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Operator '-' - descrescătoare 

Calitatea 

datelor 
slabă 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului speciei 

'X' - necunoscută 

Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al habitatului 

speciei 

nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută 

din punct de vedere al populaţiei 
nu este cazul 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 

3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 Tabelul 74 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 
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Atribut Valoare 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei '0' - stabilă 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 
'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei 'FV' - perspective bune 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei '0' - stabilă 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 'FV' - favorabile 

Perspectivele speciei în viitor 'FV' - favorabile 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor scăzut 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  

Viabilitatea pe termen lung a speciei 
viabilitatea pe termen lung a 

speciei ar putea fi asigurată 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 
'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

Lista presiunilor actuale asupra speciei 

 Tabelul 75 

Cod 

presiune 
Denumire presiune Intensitate Detalii 

D02.01.01 linii electrice şi de telefon suspendate nu este cazul nu este cazul 

F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj nu este cazul nu este cazul 

F04.02 colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc) nu este cazul nu este cazul 
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Cod 

presiune 
Denumire presiune Intensitate Detalii 

A01 Cultivare Scazută nu este cazul 

A03.01 cosire intensivă sau intensificarea cosirii nu este cazul nu este cazul 

A04.01.05 păşunatul intensiv în amestec de animale nu este cazul nu este cazul 

A07 
utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe 

chimice 
Scazută nu este cazul 

A08 Fertilizarea (cu îngrăşământ) nu este cazul nu este cazul 

Presiuni actuale asupra speciei 

  

Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

Nu este cazul 

   

3.1.4 Evaluarea globală a specie 

Tabelul 76 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Starea globală de conservare a speciei 'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării globale de conservare a speciei nu este cazul 

Starea globală de conservare necunoscută nu este cazul 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

  

 

3) Specia 970 - Ciconia nigra  

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei specie 

 

 Tabelul 77 
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Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Reproducere 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 11,00 

Maxim 12,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
slabă 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale 

Minim 2,00 

Maxim 15,00 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată 

11 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

Datele colectate în sezonul 2012 nu au permis o estimare 

mai solidă decât în formularul standard a efectivului 

cuibăritor. De asemenea, nu sunt disponibile date istorice 

cu privire la mărimea populaţiei în sit. În consecinţă 

valorile pentru efectivele populaţionale considerate ca 

fiind de referinţă sunt cele din formularul standard 

Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

'x' - necunoscut 
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Atribut Valoare 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

   

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 78 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 



 

191 

 

Atribut Valoare 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată nu este cazul 

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a habitatului speciei în 

aria naturală protejată 
nu este cazul 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului speciei 
'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată bună (adecvată) 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 
'X' - necunoscută 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date 

suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

   

3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 Tabelul 79 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 'X' - necunoscută 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 
'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei 'X' - perspective necunoscute 



 

192 

 

Atribut Valoare 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei '0' - stabilă 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 'FV' - favorabile 

Perspectivele speciei în viitor 'U1' - nefavorabile - rele 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor nu există suficiente informaţii 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei Medie 

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  

Viabilitatea pe termen lung a speciei 
viabilitatea pe termen lung a 

speciei ar putea fi asigurată 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

'XU' - stare de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al perspectivelor 

speciei în viitor; 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 

Lista presiunilor actuale asupra speciei 

 

 

 

 Tabelul 80 

Cod presiune Denumire presiune Intensitate Detalii 

D01.01 poteci, trasee, trasee pentru ciclism nu este cazul nu este cazul 

D01.02 drumuri, autostrăzi nu este cazul nu este cazul 
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Cod presiune Denumire presiune Intensitate Detalii 

D02.01.01 linii electrice şi de telefon suspendate nu este cazul nu este cazul 

D02.02 conducte nu este cazul nu este cazul 

F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj nu este cazul nu este cazul 

F04.02 
colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc) 
nu este cazul nu este cazul 

G01.03 vehicule cu motor nu este cazul nu este cazul 

A01 Cultivare Scazută nu este cazul 

A03.01 cosire intensivă sau intensificarea cosirii nu este cazul nu este cazul 

A07 
utilizarea produselor biocide, hormoni şi 

substanţe chimice 
Scazută nu este cazul 

A08 Fertilizarea (cu îngrăşământ) nu este cazul nu este cazul 

B02 
Gestionarea şi utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 
Medie nu este cazul 

B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
Medie nu este cazul 

Presiuni actuale asupra speciei 

  

Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

 Tabelul 81 

Cod ameninţare Denumire ameninţare Intensitate Detalii 

D01.01 poteci, trasee, trasee pentru ciclism nu este cazul nu este cazul 

Ameninţări viitoare asupra speciei 

   

3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 82 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Starea globală de conservare a speciei 'X' - necunoscută 
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Tendinţa stării globale de conservare a speciei nu este cazul 

Starea globală de conservare necunoscută 
'XX' - nu există date 

suficiente 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

  

 4) Specia 899 - Aquila pomarina 

  

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 83 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Reproducere 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 50,00 

Maxim 70,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
medie 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale 

Minim 2,00 

Maxim 5,00 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 
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Atribut Valoare 

Mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată 

60 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

În lipsa unor date istorice privind mărimea populaţiei 

speciei în zonă considerăm ca valoarea de referinţă 

favorabilă pentru specie în sit să fie egală cu mărimea 

populaţiei la estimarea din 2012 respectiv 46-70 de 

perechi. S-a ales această estimare deoarece a rezultat în 

urma unei metodologii mai robuste decât estimarea din 

2006. Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală protejată este reprezentată de 

intervalul 46-70 de perechi. Datorită rigorilor sistemului 

informatic care nu acceptă introducerea unui interval de 

mărime, a fost calculată media pentru mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea favorabilă. 

Raportul dintre mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 
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Atribut Valoare 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
nu este cazul 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

   

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 84 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Reproducere 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 50.000,00 

Maxim 50.000,00 

Calitatea 

datelor 
medie 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 
50000.0 

Metodologia de apreciere a 

suprafeţei adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Pentru estimarea valorii suprafeţei adecvate au fost 

însumate suprafeţele de păduri pe o distanţă de 1km de la 

lizieră ca habitat de cuibărit, respectiv în totalitate zonele 

deschise (pajişti şi terenuri agricole) care în principiu pot fi 

considerate în totalitate ca suprafeţe de hrănire pentru 
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Atribut Valoare 

specie. De asemenea, suprafaţa habitatului speciei şi 

suprafaţa adecvată au fost considerate a avea aceeaşi 

valoare numerică. 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului speciei 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 
bună (adecvată) 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Operator '-' - descrescătoare 

Calitatea 

datelor 
slabă 

Tendinţa actuală globală a 

habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului speciei 

'X' - necunoscută 

Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al habitatului 

speciei 

nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută 

din punct de vedere al populaţiei 
nu este cazul 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

  

3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 Tabelul 85 
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Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei '0' - stabilă 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 
'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei 'FV' - perspective bune 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei '0' - stabilă 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 'FV' - favorabile 

Perspectivele speciei în viitor 'FV' - favorabile 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor scăzut 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  

Viabilitatea pe termen lung a speciei 
viabilitatea pe termen lung a 

speciei ar putea fi asigurată 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 
'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

  

Lista presiunilor actuale asupra speciei 

 Tabelul 86 

Cod presiune Denumire presiune Intensitate Detalii 

D01.01 poteci, trasee, trasee pentru ciclism nu este cazul nu este cazul 

D01.02 drumuri, autostrăzi nu este cazul nu este cazul 
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Cod presiune Denumire presiune Intensitate Detalii 

D02.01.01 linii electrice şi de telefon suspendate nu este cazul nu este cazul 

D02.02 conducte nu este cazul nu este cazul 

E01.02 urbanizare discontinua nu este cazul nu este cazul 

F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj Scazută nu este cazul 

A01 Cultivare Scazută nu este cazul 

A04.01.05 păşunatul intensiv în amestec de animale Scazută nu este cazul 

A07 
utilizarea produselor biocide, hormoni şi 

substanţe chimice 
Scazută nu este cazul 

A08 Fertilizarea (cu îngrăşământ) nu este cazul nu este cazul 

A10.01 
îndepărtarea gardurilor vii si a crângurilor sau 

tufişurilor 
nu este cazul nu este cazul 

B02 Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei Medie nu este cazul 

B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
Medie nu este cazul 

Presiuni actuale asupra speciei 

  

Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

 Tabelul 87 

Cod ameninţare Denumire ameninţare Intensitate Detalii 

D01.01 poteci, trasee, trasee pentru ciclism nu este cazul nu este cazul 

Ameninţări viitoare asupra speciei 

   

3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 88 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Starea globală de conservare a speciei 'FV' - favorabilă 
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Tendinţa stării globale de conservare a speciei nu este cazul 

Starea globală de conservare necunoscută nu este cazul 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

  

5) Specia 1195 - Pernis apivorus L. 

  

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 89 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Reproducere 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 70,00 

Maxim 85,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
medie 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale 

Minim 2,00 

Maxim 5,00 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată 

77 
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Atribut Valoare 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

Datele colectate în sezonul 2012 nu au permis o estimare 

mai solidă decât în formularul standard a efectivului 

cuibăritor. De asemenea, nu sunt disponibile date istorice 

cu privire la mărimea populaţiei în sit. În consecinţă 

valorile pentru efectivele populaţionale considerate ca 

fiind de referinţă sunt cele din formularul standard 

Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

'x' - necunoscut 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

   

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 90 
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Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 

Minim 50.000,00 

Maxim 50.000,00 

Calitatea datelor medie 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din planul 

de management anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată 50000.0 

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Pentru estimarea valorii 

suprafeţei adecvate au fost 

însumate suprafeţele de păduri 

pe o distanţă de 1km de la 

lizieră ca habitat de cuibărit, 

respectiv în totalitate zonele 

deschise (pajişti şi terenuri 

agricole) care în principiu pot fi 

considerate suplimentar ca 

suprafeţe de hrănire pentru 

specie. De asemenea, suprafaţa 

habitatului speciei şi suprafaţa 

adecvată au fost considerate a 

avea aceeaşi valoare numerică. 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei 
'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea datelor insuficientă 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată nu este cazul 

Operator 'X' - necunoscută 
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Atribut Valoare 

Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 
Calitatea datelor insuficientă 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 
'X' - necunoscută 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

  

3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 Tabelul 91 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 'X' - necunoscută 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 
'x' - necunoscut 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei 'X' - perspective necunoscute 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei '0' - stabilă 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscute 

Perspectivele speciei în viitor 'X' - necunoscute 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor nu există suficiente informaţii 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  
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Viabilitatea pe termen lung a speciei 

nu există suficiente informaţii 

pentru a aprecia gradul de 

asigurare al viabilitaţii pe 

termen lung al speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

  

Lista presiunilor actuale asupra speciei 

 Tabelul 92 

Cod presiune Denumire presiune Intensitate Detalii 

D01.01 poteci, trasee, trasee pentru ciclism nu este cazul nu este cazul 

D01.02 drumuri, autostrăzi nu este cazul nu este cazul 

D02.01.01 linii electrice şi de telefon suspendate nu este cazul nu este cazul 

D02.02 conducte nu este cazul nu este cazul 

E01.02 urbanizare discontinua nu este cazul nu este cazul 

F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj Scazută nu este cazul 

F04.02 
colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure 

etc) 
nu este cazul nu este cazul 

G01.03 vehicule cu motor nu este cazul nu este cazul 

A04.01.05 păşunatul intensiv în amestec de animale Scazută nu este cazul 

B02 Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei Medie nu este cazul 

B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
Medie nu este cazul 

Presiuni actuale asupra speciei 
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Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

 Tabelul 93 

Cod ameninţare Denumire ameninţare Intensitate Detalii 

D01.01 
poteci, trasee, trasee pentru 

ciclism 
nu este cazul 

nu este 

cazul 

Ameninţări viitoare asupra speciei 

   

3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 94 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Starea globală de conservare a speciei 'X' - necunoscută 

Tendinţa stării globale de conservare a speciei nu este cazul 

Starea globală de conservare necunoscută 
'XX' - nu există date 

suficiente 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

   

6) Specia 995 - Crex crex 

  

 

 

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 95 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Reproducere 

Minim 50,00 
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Atribut Valoare 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Maxim 60,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
slabă 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale 

Minim 0,00 

Maxim 2,00 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată 

50 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

Datele colectate în sezonul 2012 nu au permis o estimare 

mai solidă decât în formularul standard a efectivului 

cuibăritor. De asemenea, nu sunt disponibile date istorice 

cu privire la mărimea populaţiei în sit. În consecinţă 

valorile pentru efectivele populaţionale considerate ca 

fiind de referinţă sunt cele din formularul standard. 

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

în aria naturală protejată este reprezentată de intervalul 

40-60 de perechi. Datorită rigorilor sistemului informatic 

care nu acceptă introducerea unui interval de mărime, a 

fost calculată media pentru mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă. 
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Atribut Valoare 

Raportul dintre mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

'x' - necunoscut 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 96 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 
Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 
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Atribut Valoare 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată nu este cazul 

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a habitatului speciei în 

aria naturală protejată 
nu este cazul 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului speciei 
'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată bună (adecvată) 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 
'X' - necunoscută 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date 

suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

   

3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 

 

 Tabelul 97 
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Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 'X' - necunoscută 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 
'x' - necunoscut 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei 'X' - perspective necunoscute 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei 'X' - necunoscută 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'x' - necunoscut 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscute 

Perspectivele speciei în viitor 'X' - necunoscute 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor mediu 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  

Viabilitatea pe termen lung a speciei 

nu există suficiente informaţii 

pentru a aprecia gradul de 

asigurare al viabilitaţii pe 

termen lung al speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei 

în viitor 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

Lista presiunilor actuale asupra speciei 

Tabelul 98 

Cod presiune Denumire presiune Intensitate Detalii 

A03.01 cosire intensivă sau intensificarea cosirii Medie nu este cazul 

Presiuni actuale asupra speciei 
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Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

Nu este cazul 

  

3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 99 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Starea globală de conservare a speciei 'X' - necunoscută 

Tendinţa stării globale de conservare a speciei nu este cazul 

Starea globală de conservare necunoscută 
'XX' - nu există date 

suficiente 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

   

7) Specia 855 - Alcedo atthis 

  

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 100 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Rezident 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 7,00 

Maxim 10,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
slabă 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

Minim 0,00 

Maxim 2,00 
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Atribut Valoare 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată 

8 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

Datele colectate în sezonul 2012 nu au permis o estimare 

mai solidă decât în formularul standard a efectivului 

cuibăritor. De asemenea, nu sunt disponibile date istorice 

cu privire la mărimea populaţiei în sit. În consecinţă 

valorile pentru efectivele populaţionale considerate ca 

fiind de referinţă sunt cele din formularul standard 

Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

'x' - necunoscut 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 
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Atribut Valoare 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

   

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

Tabelul 101 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
 Rezident 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Minim 14,00 

Maxim 14,00 

Calitatea 

datelor 
medie 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din planul de 

management anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în 

aria naturală protejată 
14.0 

Metodologia de apreciere a suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei în aria naturală 

protejată 

Pentru estimarea suprafeţei adecvate s-a folosit 

valoarea suprafeţei habitatului speciei, aceasta 

fiind suprafaţa din sit unde condiţiile de habitat 

pentru specie sunt îndeplinite 
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Atribut Valoare 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Operator '0' - stabilă 

Calitatea 

datelor 
slabă 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală 

protejată 
medie 

Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei 

funcţie de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa 

calităţii habitatului speciei 

'X' - necunoscută 

Starea de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului specie 

 

 

3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 102 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Rezident 

Starea globală de conservare a speciei 'X' - necunoscută 
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Tendinţa stării globale de conservare a speciei nu este cazul 

Starea globală de conservare necunoscută 
'XX' - nu există date 

suficiente 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

  

8) Specia 1218 - Picus canus 

  

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 103 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Rezident 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 100,00 

Maxim 200,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
medie 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale 

Minim 0,00 

Maxim 2,00 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 
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Atribut Valoare 

Mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată 

143 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

În lipsa unor date istorice privind mărimea populaţiei 

speciei în zonă considerăm ca valoarea de referinţă 

favorabilă pentru specie în sit să fie egală cu mărimea 

populaţiei la estimarea din 2012 respectiv 86-200 perechi. 

S-a ales această estimare deoarece a rezultat în urma unei 

metodologii mai robuste decât estimarea din 2006. 

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă în 

aria naturală protejată este reprezentată de intervalul 86-

200 de perechi. Datorită rigorilor sistemului informatic 

care nu acceptă introducerea unui interval de mărime, a 

fost calculată media pentru mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă. 

Raportul dintre mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei speciei 

Operator '0' - stabilă 

Calitatea 

datelor 
slabă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 
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Atribut Valoare 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
nu este cazul 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

   

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 104 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Rezident 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Calitatea datelor insuficientă 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din planul 

de management anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată 
nu este cazul 

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 
nu este cazul 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei 
'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea datelor insuficientă 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată nu este cazul 

Operator 'X' - necunoscută 
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Atribut Valoare 

Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 
Calitatea datelor insuficientă 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 
'X' - necunoscută 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

   

3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 Tabelul 105 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Rezident 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei '0' - stabilă 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 
'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei 'FV' - perspective bune 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei '0' - stabilă 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 'FV' - favorabile 

Perspectivele speciei în viitor 'FV' - favorabile 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor scăzut 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  
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Atribut Valoare 

Viabilitatea pe termen lung a speciei 
viabilitatea pe termen lung a 

speciei ar putea fi asigurată 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 
'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

  

Lista presiunilor actuale asupra speciei 

 Tabelul 106 

Cod presiune Denumire presiune Intensitate Detalii 

D02.02 conducte nu este cazul nu este cazul 

A10.01 
îndepărtarea gardurilor vii si a crângurilor sau 

tufişurilor 
Scazută nu este cazul 

B02 Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei nu este cazul nu este cazul 

B02.04 
îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs de 

uscare 
Scazută nu este cazul 

B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
nu este cazul nu este cazul 

Presiuni actuale asupra speciei 

  

Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

Nu este cazul 

   

3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 107 
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Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Rezident 

Starea globală de conservare a speciei 'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării globale de conservare a speciei nu este cazul 

Starea globală de conservare necunoscută nu este cazul 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

   

9) Specia 1007 - Dendrocopos leucotos 

  

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 108 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Rezident 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 294,00 

Maxim 471,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
medie 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale 

Minim 2,00 

Maxim 5,00 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 
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Atribut Valoare 

planul de management 

anterior 

Mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată 

382 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

În lipsa unor date istorice privind mărimea populaţiei 

speciei în zonă considerăm ca valoarea de referinţă 

favorabilă pentru specie în sit să fie egală cu mărimea 

populaţiei la estimarea din 2012 respectiv 294-471 de 

perechi. S-a ales această estimare deoarece a rezultat în 

urma unei metodologii mai robuste decât estimarea din 

2006. 

Raportul dintre mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'X' - necunoscută 
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Atribut Valoare 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

   

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 109 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Rezident 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 24.940,00 

Maxim 24.940,00 

Calitatea 

datelor 
medie 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 
24940.0 

Metodologia de apreciere a suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Pentru estimarea valorii suprafeţei adecvate au fost 

însumate suprafaţele de pădure de pe cuprinsul sitului 

care au făgete în compoziţie (atât pure cât şi amestec). 

De asemenea, suprafaţa habitatului speciei şi suprafaţa 

adecvată au fost considerate a avea aceeaşi valoare 

numerică. 
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Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 
medie 

Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii habitatului speciei 

'X' - necunoscută 

Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XU' - din punct de vedere al habitatului speciei 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

   

3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 Tabelul 110 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Rezident 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei '0' - stabilă 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 
'=' - aproximativ egal 
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Atribut Valoare 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei 'FV' - perspective bune 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei 'X' - necunoscută 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'x' - necunoscut 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscute 

Perspectivele speciei în viitor 'U1' - nefavorabile - rele 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor mediu 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  

Viabilitatea pe termen lung a speciei 

nu există suficiente informaţii 

pentru a aprecia gradul de 

asigurare al viabilitaţii pe 

termen lung al speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 
'U1' - nefavorabilă - inadecvată 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
'X' - necunoscută 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

  

Lista presiunilor actuale asupra speciei 

 Tabelul 111 

Cod presiune Denumire presiune Intensitate Detalii 

D02.02 conducte nu este cazul nu este cazul 

B02 Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei Medie nu este cazul 

B02.04 
îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs de 

uscare 
Medie nu este cazul 
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B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
Medie nu este cazul 

Presiuni actuale asupra speciei 

  

Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

Nu este cazul 

   

3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 112 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 
Rezident 

Starea globală de conservare a speciei 'U1' - nefavorabilă - inadecvată 

Tendinţa stării globale de conservare a speciei 'X' - necunoscută 

Starea globală de conservare necunoscută nu este cazul 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

   

10) Specia 1011 - Dendrocopos medius 

  

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 113 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Rezident 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 360,00 

Maxim 500,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 
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Atribut Valoare 

Calitatea 

datelor 
medie 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale 

Minim 2,00 

Maxim 5,00 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată 

455 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

În lipsa unor date istorice privind mărimea populaţiei 

speciei în zonă considerăm ca valoarea de referinţă 

favorabilă pentru specie în sit să fie egală cu mărimea 

populaţiei la estimarea din 2012 respectiv 360-550 de 

perechi. S-a ales această estimare deoarece a rezultat în 

urma unei metodologii mai robuste decât estimarea din 

2006. Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală protejată este reprezentată de 

intervalul 360-550 de perechi. Datorită rigorilor sistemului 

informatic care nu acceptă introducerea unui interval de 

mărime, a fost calculată media pentru mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea favorabilă. 

Raportul dintre mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

'=' - aproximativ egal 
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Atribut Valoare 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

   

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 114 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Rezident 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 11.544,00 

Maxim 11.544,00 

Calitatea 

datelor 
medie 

Minim nu este cazul 
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Atribut Valoare 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 
11544.0 

Metodologia de apreciere a suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Pentru estimarea valorii suprafeţei adecvate au fost 

însumate suprafaţele de pădure de pe cuprinsul sitului care 

au specii de Quercus în compoziţie (atât pure cât şi 

amestec). De asemenea, suprafaţa habitatului speciei şi 

suprafaţa adecvată au fost considerate a avea aceeaşi 

valoare numerică. 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 
medie 

Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei 

şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei 

'X' - necunoscută 
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Atribut Valoare 

Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XU' - din punct de vedere al habitatului speciei 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 

3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 Tabelul 115 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Rezident 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei '0' - stabilă 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 
'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei 'FV' - perspective bune 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei 'X' - necunoscută 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'x' - necunoscut 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscute 

Perspectivele speciei în viitor 'U1' - nefavorabile - rele 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor mediu 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  

Viabilitatea pe termen lung a speciei 

nu există suficiente informaţii 

pentru a aprecia gradul de 

asigurare al viabilitaţii pe 

termen lung al speciei 
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Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 
'U1' - nefavorabilă - inadecvată 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
'X' - necunoscută 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

Lista presiunilor actuale asupra speciei 

 Tabelul 116 

Cod presiune Denumire presiune Intensitate Detalii 

D02.02 conducte nu este cazul nu este cazul 

B02 Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei Medie nu este cazul 

B02.04 
îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs de 

uscare 
Medie nu este cazul 

B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
Medie nu este cazul 

Presiuni actuale asupra speciei 

  

Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

Nu este cazul 

   

3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 117 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Rezident 

Starea globală de conservare a speciei 
'U1' - nefavorabilă - 

inadecvată 

Tendinţa stării globale de conservare a speciei 'X' - necunoscută 

Starea globală de conservare necunoscută nu este cazul 
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Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

   

11) Specia 1014 - Dryocopus martius 

  

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 118 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Rezident 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 187,00 

Maxim 339,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
medie 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale 

Minim 0,00 

Maxim 2,00 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată 

263 
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Atribut Valoare 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

În lipsa unor date istorice privind mărimea populaţiei 

speciei în zonă considerăm ca valoarea de referinţă 

favorabilă pentru specie în sit să fie egală cu mărimea 

populaţiei la estimarea din 2012 respectiv 187-339 de 

perechi. S-a ales această estimare deoarece a rezultat în 

urma unei metodologii mai robuste decât estimarea din 

2006. 

Raportul dintre mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 
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3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 119 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 
Rezident 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 33.030,00 

Maxim 33.030,00 

Calitatea 

datelor 
medie 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 
33030.0 

Metodologia de apreciere a suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Pentru estimarea valorii suprafeţei adecvate au fost 

însumate ]n totalitate suprafaţele de pădure de pe 

cuprinsul sitului, considerate a fi utilizate de specie. De 

asemenea, suprafaţa habitatului speciei şi suprafaţa 

adecvată au fost considerate a avea aceeaşi valoare 

numerică. 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 
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Atribut Valoare 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 
medie 

Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii habitatului speciei 

'X' - necunoscută 

Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XU' - din punct de vedere al habitatului speciei 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

   

3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 Tabelul 120 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Rezident 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei '0' - stabilă 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 
'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei 'FV' - perspective bune 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei 'X' - necunoscută 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'x' - necunoscut 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscute 
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Atribut Valoare 

Perspectivele speciei în viitor 'U2' - nefavorabile - inadecvate 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor mediu 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  

Viabilitatea pe termen lung a speciei 

nu există suficiente informaţii 

pentru a aprecia gradul de 

asigurare al viabilitaţii pe 

termen lung al speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 
'U1' - nefavorabilă - inadecvată 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
'X' - necunoscută 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

  

Lista presiunilor actuale asupra speciei 

 Tabelul 121 

Cod presiune Denumire presiune Intensitate Detalii 

D02.02 conducte nu este cazul nu este cazul 

B02 Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei Medie nu este cazul 

B02.04 
îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs de 

uscare 
Medie nu este cazul 

B03 
exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 
Medie nu este cazul 

Presiuni actuale asupra speciei 

Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

Nu este cazul 
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3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 122 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Rezident 

Starea globală de conservare a speciei 'U1' - nefavorabilă - inadecvată 

Tendinţa stării globale de conservare a speciei 'X' - necunoscută 

Starea globală de conservare necunoscută nu este cazul 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

   

12) Specia 1043 - Ficedula albicollis L. 

  

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 123 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Reproducere 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 5.000,00 

Maxim 8.554,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
medie 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale 

Minim 0,00 

Maxim 2,00 

Minim nu este cazul 
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Atribut Valoare 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Maxim nu este cazul 

Mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată 

6525 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

În lipsa unor date istorice privind mărimea populaţiei 

speciei în zonă considerăm ca valoarea de referinţă 

favorabilă pentru specie în sit să fie egală cu mărimea 

populaţiei la estimarea din 2012 respectiv 4497-8554 de 

perechi. S-a ales această estimare deoarece a rezultat în 

urma unei metodologii mai robuste decât estimarea din 

2006. Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală protejată este reprezentată de 

intervalul 4497-8554 de perechi. Datorită rigorilor 

sistemului informatic care nu acceptă introducerea unui 

interval de mărime, a fost calculată media pentru mărimea 

populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă. 

Raportul dintre mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 
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Atribut Valoare 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
nu este cazul 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 124 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 
Reproducere 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 33.030,00 

Maxim 33.030,00 

Calitatea 

datelor 
medie 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 
33030.0 
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Atribut Valoare 

Metodologia de apreciere a suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Pentru estimarea valorii suprafeţei adecvate au fost 

însumate ]n totalitate suprafaţele de pădure de pe 

cuprinsul sitului, considerate a fi utilizate de specie. De 

asemenea, suprafaţa habitatului speciei şi suprafaţa 

adecvată au fost considerate a avea aceeaşi valoare 

numerică. 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 
medie 

Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii habitatului speciei 

'X' - necunoscută 

Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 
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3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 Tabelul 125 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei '0' - stabilă 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 
'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei 'FV' - perspective bune 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei 'X' - necunoscută 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'x' - necunoscut 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscute 

Perspectivele speciei în viitor 'U1' - nefavorabile - rele 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor scăzut 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  

Viabilitatea pe termen lung a speciei 
viabilitatea pe termen lung a 

speciei ar putea fi asigurată 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor specie 
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Lista presiunilor actuale asupra speciei 

 Tabelul 126 

Cod 

presiune 
Denumire presiune Intensitate Detalii 

D02.02 conducte nu este cazul nu este cazul 

B02 Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei Scazută nu este cazul 

B02.04 îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs de uscare Scazută nu este cazul 

B03 
exploatare forestieră fără replantare sau refaceree 

naturală 
Scazută nu este cazul 

Presiuni actuale asupra speciei 

Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

Nu este cazul 

 

3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 127 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 
Reproducere 

Starea globală de conservare a speciei 'X' - necunoscută 

Tendinţa stării globale de conservare a speciei nu este cazul 

Starea globală de conservare necunoscută 'XX' - nu există date suficiente 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a specie 
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13) Specia 1045 - Ficedula parva L 

  

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 128 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 
Reproducere 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Minim 1.350,00 

Maxim 2.095,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
medie 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi mărimea 

populaţiei naţionale 

Minim 0,00 

Maxim 2,00 

Mărimea reevaluată a populaţiei 

estimate în planul de 

management anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală protejată 
1722 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

În lipsa unor date istorice privind mărimea 

populaţiei speciei în zonă considerăm ca valoarea 

de referinţă favorabilă pentru specie în sit să fie 

egală cu mărimea populaţiei la estimarea din 

2012 respectiv 1350-2095 de perechi. S-a ales 

această estimare deoarece a rezultat în urma unei 

metodologii mai robuste decât estimarea din 2006. 
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Atribut Valoare 

Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea 

populaţiei actuale 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 

Starea de conservare din punct de vedere al 

populaţiei speciei 
'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei 
nu este cazul 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

   

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 129 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Reproducere 

Minim 24.940,00 

Maxim 24.940,00 
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Atribut Valoare 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea 

datelor 
medie 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 
24940.0 

Metodologia de apreciere a suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Pentru estimarea valorii suprafeţei adecvate au fost 

însumate ]n totalitate suprafaţele de pădure cu făgete în 

compoziţia lor, de pe cuprinsul sitului, considerate a fi 

utilizate de specie. De asemenea, suprafaţa habitatului 

speciei şi suprafaţa adecvată au fost considerate a avea 

aceeaşi valoare numerică. 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului speciei 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 
medie 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei 
'X' - necunoscută 
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Atribut Valoare 

şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei 

Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

  

3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 Tabelul 130 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei '0' - stabilă 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 
'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei 'FV' - perspective bune 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei 'X' - necunoscută 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'x' - necunoscut 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscute 

Perspectivele speciei în viitor 'U1' - nefavorabile - rele 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor scăzut 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  

Viabilitatea pe termen lung a speciei 
viabilitatea pe termen lung a 

speciei ar putea fi asigurată 
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Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

  

Lista presiunilor actuale asupra speciei 

 Tabelul 131 

Cod presiune Denumire presiune Intensitate Detalii 

D02.02 conducte nu este cazul nu este cazul 

B02 Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei Scazută nu este cazul 

B02.04 îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs de uscare Scazută nu este cazul 

B03 
exploatare forestieră fără replantare sau refaceree 

naturală 
Scazută nu este cazul 

Presiuni actuale asupra speciei 

  

Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

 nu este cazul 

   

3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 132 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Starea globală de conservare a speciei 'X' - necunoscută 

Tendinţa stării globale de conservare a speciei nu este cazul 

Starea globală de conservare necunoscută 
'XX' - nu există date 

suficiente 
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Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

  

14) Specia 1100 - Lanius minor 

  

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 133 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Reproducere 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 80,00 

Maxim 100,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
medie 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale 

Minim 0,00 

Maxim 2,00 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată 

95 
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Atribut Valoare 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

În lipsa unor date istorice privind mărimea populaţiei 

speciei în zonă considerăm ca valoarea de referinţă 

favorabilă pentru specie în sit să fie egală cu mărimea 

populaţiei la estimarea din 2012 respectiv 80-110 perechi. 

S-a ales această estimare deoarece a rezultat în urma unei 

metodologii mai robuste decât estimarea din 2006. 

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă în 

aria naturală protejată este reprezentată de intervalul 80-

110 de perechi. Datorită rigorilor sistemului 

 

informatic care nu acceptă introducerea unui interval de 

mărime, a fost calculată media pentru mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea favorabilă. 

Raportul dintre mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 
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Atribut Valoare 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

   

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

Tabelul 134 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Reproducere 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 21.000,00 

Maxim 21.000,00 

Calitatea 

datelor 
medie 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 
21000.0 

Metodologia de apreciere a suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Pentru estimarea valorii suprafeţei adecvate au fost 

însumate în totalitate suprafeţele de pajişti şi terenuri 

agricole din sit, care în principiu pot fi considerate ca 

habitat al speciei. De asemenea, suprafaţa habitatului 

speciei şi suprafaţa adecvată au fost considerate a avea 

aceeaşi valoare numerică. 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului speciei 

'=' - aproximativ egal 
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Atribut Valoare 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 
bună (adecvată) 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Operator '-' - descrescătoare 

Calitatea 

datelor 
slabă 

Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei 

şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei 

'X' - necunoscută 

Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

  

3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 Tabelul 135 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 'X' - necunoscută 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 
'x' - necunoscut 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei 'X' - perspective necunoscute 
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Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei 'X' - necunoscută 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'x' - necunoscut 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscute 

Perspectivele speciei în viitor 'X' - necunoscute 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor mediu 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  

Viabilitatea pe termen lung a speciei 

nu există suficiente informaţii 

pentru a aprecia gradul de 

asigurare al viabilitaţii pe 

termen lung al speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

  

Lista presiunilor actuale asupra speciei 

 Tabelul 136 

Cod presiune Denumire presiune Intensitate Detalii 

A01 Cultivare Medie nu este cazul 

A07 
utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe 

chimice 
Medie nu este cazul 

A08 Fertilizarea (cu îngrăşământ) nu este cazul nu este cazul 

A10.01 
îndepărtarea gardurilor vii si a crângurilor sau 

tufişurilor 
Medie nu este cazul 
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Presiuni actuale asupra speciei 

  

Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

 nu este cazul 

   

3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 137 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Starea globală de conservare a speciei 'X' - necunoscută 

Tendinţa stării globale de conservare a speciei nu este cazul 

Starea globală de conservare necunoscută 
'XX' - nu există date 

suficiente 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

 15) Specia 1126 - Lullula arborea (L) 

  

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 138 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Reproducere 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 1.218,00 

Maxim 1.470,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
medie 

Minim 0,00 



 

252 

 

Atribut Valoare 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale 

Maxim 2,00 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată 

1344 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

În lipsa unor date istorice privind mărimea populaţiei 

speciei în zonă considerăm ca valoarea de referinţă 

favorabilă pentru specie în sit să fie egală cu mărimea 

populaţiei la estimarea din 2012 respectiv 1218-1470 

perechi. S-a ales această estimare deoarece a rezultat în 

urma unei metodologii mai robuste decât estimarea din 

2006. 

Raportul dintre mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 
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Atribut Valoare 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
nu este cazul 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

  

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 139 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Reproducere 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 13.500,00 

Maxim 13.500,00 

Calitatea 

datelor 
medie 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 
13500.0 
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Atribut Valoare 

Metodologia de apreciere a suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Pentru estimarea valorii suprafeţei adecvate au fost 

însumate în totalitate suprafeţele de pajişti din sit, care în 

principiu pot fi considerate ca habitat al speciei. De 

asemenea, suprafaţa habitatului speciei şi suprafaţa 

adecvată au fost considerate a avea aceeaşi valoare 

numerică. 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 
bună (adecvată) 

Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii habitatului speciei 

'X' - necunoscută 

Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
nu este cazul 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 
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3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 Tabelul 140 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei '0' - stabilă 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 
'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei 'FV' - perspective bune 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei 'X' - necunoscută 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscute 

Perspectivele speciei în viitor 'FV' - favorabile 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor scăzut 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  

Viabilitatea pe termen lung a speciei 
viabilitatea pe termen lung a 

speciei ar putea fi asigurată 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 
'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 
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Lista presiunilor actuale asupra speciei 

 Tabelul 141 

Cod presiune Denumire presiune Intensitate Detalii 

D02.02 conducte nu este cazul nu este cazul 

A01 Cultivare nu este cazul nu este cazul 

A03.01 cosire intensivă sau intensificarea cosirii nu este cazul nu este cazul 

A07 
utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe 

chimice 
Scazută nu este cazul 

A08 Fertilizarea (cu îngrăşământ) nu este cazul nu este cazul 

A10.01 
îndepărtarea gardurilor vii si a crângurilor sau 

tufişurilor 
Scazută nu este cazul 

Presiuni actuale asupra speciei 

  

Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

Nu este cazul 

   

3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 142 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Starea globală de conservare a speciei 'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării globale de conservare a speciei nu este cazul 

Starea globală de conservare necunoscută nu este cazul 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

   

16) Specia 1098 - Lanius collurio 
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3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 143 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Reproducere 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 1.341,00 

Maxim 2.180,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
medie 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale 

Minim 0,00 

Maxim 2,00 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată 

1760 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

În lipsa unor date istorice privind mărimea populaţiei 

speciei în zonă considerăm ca valoarea de referinţă 

favorabilă pentru specie în sit să fie egală cu mărimea 

populaţiei la estimarea din 2012 respectiv 1341-1280 

perechi. S-a ales această estimare deoarece a rezultat în 

urma unei metodologii mai robuste decât estimarea din 

2006. 
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Atribut Valoare 

Raportul dintre mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
nu este cazul 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

   

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 144 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală protejată 
 Reproducere 

Minim 21.000,00 

Maxim 21.000,00 



 

259 

 

Atribut Valoare 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Calitatea 

datelor 
medie 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 
21000.0 

Metodologia de apreciere a suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Pentru estimarea valorii suprafeţei adecvate au fost 

însumate în totalitate suprafeţele de pajişti şi terenuri 

agricole din sit, care în principiu pot fi considerate ca 

habitat al speciei. De asemenea, suprafaţa habitatului 

speciei şi suprafaţa adecvată au fost considerate a avea 

aceeaşi valoare numerică. 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa 

actuală a habitatului speciei 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 
bună (adecvată) 

Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

Operator '-' - descrescătoare 

Calitatea 

datelor 
slabă 

Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei 
'X' - necunoscută 
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Atribut Valoare 

şi de tendinţa calităţii habitatului 

speciei 

Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
nu este cazul 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului specie 

 

3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 145 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Starea globală de conservare a speciei 'FV' - favorabilă 

Tendinţa stării globale de conservare a speciei nu este cazul 

Starea globală de conservare necunoscută nu este cazul 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

   

17) Specia 1042 - Falco vespertinus 

  

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 146 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 
Odihnă şi hrănire 

Minim 30,00 
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Atribut Valoare 

Mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată 

Maxim 50,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de indivizi 

Calitatea 

datelor 
slabă 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei 

naţionale 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Mărimea reevaluată a populaţiei 

estimate în planul de 

management anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală protejată 
40 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

Nefiind disponibile date istorice cu privire la 

mărimea populaţiei în sit, valorile pentru 

efectivele populaţionale considerate ca fiind de 

referinţă sunt cele din formularul standard 

Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea 

populaţiei actuale 

'x' - necunoscut 

Tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei actuale a 

mărimii populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 
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Atribut Valoare 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 

Starea de conservare din punct de vedere al 

populaţiei speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct 

de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

  

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 147 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Odihnă şi hrănire 

Suprafaţa habitatului speciei 

în aria naturală protejată 
Minim nu este cazul 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din planul 

de management anterior 

Maxim nu este cazul 

Calitatea datelor insuficientă 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată nu este cazul 

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 
nu este cazul 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei 
'=' - aproximativ egal 

Operator 'X' - necunoscută 
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Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 
Calitatea datelor insuficientă 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată bună (adecvată) 

Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea datelor insuficientă 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 
'X' - necunoscută 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 Tabelul 148 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Odihnă şi hrănire 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 'X' - necunoscută 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 
'x' - necunoscut 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei 'X' - perspective necunoscute 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei '0' - stabilă 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 'FV' - favorabile 

Perspectivele speciei în viitor 'X' - necunoscute 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor scăzut 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  
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Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  

Viabilitatea pe termen lung a speciei 

nu există suficiente informaţii 

pentru a aprecia gradul de 

asigurare al viabilitaţii pe 

termen lung al speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

  

Lista presiunilor actuale asupra speciei 

 Tabelul 149 

Cod presiune Denumire presiune Intensitate Detalii 

F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj nu este cazul nu este cazul 

A01 Cultivare Medie nu este cazul 

A07 
utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe 

chimice 
Medie nu este cazul 

A08 Fertilizarea (cu îngrăşământ) nu este cazul nu este cazul 

A10.01 
îndepărtarea gardurilor vii si a crângurilor sau 

tufişurilor 
Scazută nu este cazul 

Presiuni actuale asupra speciei 

  

Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

Nu este cazul 
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3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 150 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Odihnă şi hrănire 

Starea globală de conservare a speciei 'X' - necunoscută 

Tendinţa stării globale de conservare a speciei nu este cazul 

Starea globală de conservare necunoscută 
'XX' - nu există date 

suficiente 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

  

18) Specia 913 - Bonasa bonasia 

  

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 151 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Rezident 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 80,00 

Maxim 100,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
slabă 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale 

Minim 0,00 

Maxim 2,00 
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Atribut Valoare 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată 

90 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

Efectivul populaţional nu a putut fi evaluat în sezonul 

2012 datorită insuficienţei datelor care nu au permis o 

estimare mai solidă decât în formularul standard a 

efectivului cuibăritor. De asemenea, nu sunt disponibile 

date istorice cu privire la mărimea populaţiei în sit. În 

consecinţă valorile pentru efectivele populaţionale 

considerate ca fiind de referinţă sunt cele din formularul 

standard 

Raportul dintre mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

'x' - necunoscut 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 



 

267 

 

Atribut Valoare 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 152 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 
Rezident 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 33.030,00 

Maxim 33.030,00 

Calitatea 

datelor 
medie 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 
33030.0 

Metodologia de apreciere a suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Pentru estimarea valorii suprafeţei adecvate au fost luate 

în considerare în totalitate suprafaţele de pădure de pe 

cuprinsul sitului ca habitat al speciei. De asemenea, 

suprafaţa habitatului speciei şi suprafaţa adecvată au fost 

considerate a avea aceeaşi valoare numerică. 
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Atribut Valoare 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa actuală 

a habitatului speciei 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 
medie 

Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii habitatului speciei 

'X' - necunoscută 

Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului specie 

 

3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 Tabelul 153 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Rezident 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 'X' - necunoscută 
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Atribut Valoare 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 
'x' - necunoscut 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei 'X' - perspective necunoscute 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei '0' - stabilă 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscute 

Perspectivele speciei în viitor 'X' - necunoscute 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor scăzut 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  

Viabilitatea pe termen lung a speciei 
viabilitatea pe termen lung a 

speciei ar putea fi asigurată 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

  

Lista presiunilor actuale asupra speciei 

 Tabelul 154 

Cod presiune Denumire presiune Intensitate Detalii 

F03.01 Vânătoare nu este cazul nu este cazul 

B02 Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei Scazută nu este cazul 

B03 
exploatare forestieră fără replantare sau refaceree 

naturală 
Scazută nu este cazul 
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Presiuni actuale asupra speciei 

  

Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

Nu este cazul 

   

3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 155 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Rezident 

Starea globală de conservare a speciei 'X' - necunoscută 

Tendinţa stării globale de conservare a speciei nu este cazul 

Starea globală de conservare necunoscută 
'XX' - nu există date 

suficiente 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

   

19) Specia 919 - Bubo bubo 

  

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 156 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Rezident 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 1,00 

Maxim 5,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
slabă 
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Atribut Valoare 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale 

Minim 0,00 

Maxim 2,00 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată 

3 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

Datele colectate în sezonul 2012 nu au permis o estimare 

mai solidă decât în formularul standard a efectivului 

cuibăritor. De asemenea, nu sunt disponibile date istorice 

cu privire la mărimea populaţiei în sit. În consecinţă 

valorile pentru efectivele populaţionale considerate ca 

fiind de referinţă sunt cele din formularul standard 

Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

'x' - necunoscut 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 
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Atribut Valoare 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

   

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 157 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 
Rezident 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 33.030,00 

Maxim 33.030,00 

Calitatea 

datelor 
medie 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei 

în aria naturală protejată 
33030.0 
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Atribut Valoare 

Metodologia de apreciere a suprafeţei 

adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată 

Pentru estimarea valorii suprafeţei adecvate au fost 

însumate în totalitate suprafaţele de pădure de pe 

cuprinsul sitului. De asemenea, suprafaţa habitatului 

speciei şi suprafaţa adecvată au fost considerate a avea 

aceeaşi valoare numerică. 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa actuală a 

habitatului speciei 

'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată 
medie 

Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Tendinţa actuală globală a habitatului 

speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii habitatului speciei 

'X' - necunoscută 

Starea de conservare din punct de vedere 

al habitatului speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al habitatului speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

   

3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 Tabelul 158 
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Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Rezident 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei '0' - stabilă 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei 

'x' - necunoscut 

Perspectivele speciei din punct de vedere al 

populaţiei 
'X' - perspective necunoscute 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei '0' - stabilă 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 

speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'=' - aproximativ egal 

Perspectivele speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 
'X' - necunoscute 

Perspectivele speciei în viitor 'X' - necunoscute 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în 

viitor 
mediu 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  

Viabilitatea pe termen lung a speciei 

nu există suficiente informaţii pentru a 

aprecia gradul de asigurare al viabilitaţii pe 

termen lung al speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere 

al perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

  

Lista presiunilor actuale asupra speciei 
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 Tabelul 159 

Cod 

presiune 
Denumire presiune Intensitate Detalii 

F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj nu este cazul nu este cazul 

F04.02 colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc) nu este cazul nu este cazul 

B02 Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei Medie nu este cazul 

B02.04 îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs de uscare nu este cazul nu este cazul 

B03 
exploatare forestieră fără replantare sau refaceree 

naturală 
nu este cazul nu este cazul 

Presiuni actuale asupra speciei 

 Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

Nu este cazul 

   

3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 160 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Rezident 

Starea globală de conservare a speciei 'X' - necunoscută 

Tendinţa stării globale de conservare a speciei nu este cazul 

Starea globală de conservare necunoscută 
'XX' - nu există date 

suficiente 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

   

20) Specia 941 - Caprimulgus europaeus 

  

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 161 
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Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria 

naturală protejată 
Reproducere 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 50,00 

Maxim 60,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de perechi 

Calitatea 

datelor 
slabă 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale 

Minim 0,00 

Maxim 2,00 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată 

0 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

Efectivul populaţional nu a putut fi evaluat în sezonul 

2012 datorită insuficienţei datelor care nu au permis o 

estimare mai solidă decât în formularul standard a 

efectivului cuibăritor, respectiv nu sunt disponibile date 

istorice cu privire la mărimea populaţiei în sit. De 

asemenea, pentru evaluarea mărimii populaţiei acestei 

specii în sit sunt necesare investigaţii mai amănunţite, şi 

în consecinţă mărimea populaţiei de referinţă este 

considerată ca fiind indisponibilă. 
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Atribut Valoare 

Raportul dintre mărimea populaţiei 

de referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

'x' - necunoscut 

Tendinţa actuală a 

mărimii populaţiei 

speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din 

punct de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

  

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 162 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Calitatea datelor insuficientă 
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Atribut Valoare 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din planul 

de management anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată nu este cazul 

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 
nu este cazul 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei 
'x' - necunoscut 

Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Operator 
'X' - necunoscută 

 

Calitatea datelor insuficientă 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată nu este cazul 

Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea datelor insuficientă 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 
'X' - necunoscută 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

populaţiei 

'XU' - din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

   

3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 Tabelul 163 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 'X' - necunoscută 
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Atribut Valoare 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 
'x' - necunoscut 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei 'X' - perspective necunoscute 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei '0' - stabilă 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'x' - necunoscut 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscute 

Perspectivele speciei în viitor 'X' - necunoscute 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor nu există suficiente informaţii 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  

Viabilitatea pe termen lung a speciei 

nu există suficiente informaţii 

pentru a aprecia gradul de 

asigurare al viabilitaţii pe 

termen lung al speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

  

Lista presiunilor actuale asupra speciei 

 Tabelul 164 

Cod presiune Denumire presiune Intensitate Detalii 

A07 
utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe 

chimice 
Scazută nu este cazul 
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B02 Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei nu este cazul nu este cazul 

Presiuni actuale asupra speciei 

  

Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

Nu este cazul 

   

3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 165 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Reproducere 

Starea globală de conservare a speciei 'X' - necunoscută 

Tendinţa stării globale de conservare a speciei nu este cazul 

Starea globală de conservare necunoscută 
'XX' - nu există date 

suficiente 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

   

21) Specia 911 - Aythya nyroca 

  

3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

 Tabelul 166 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală 

protejată 
Odihnă şi hrănire 

Mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală 

protejată 

Minim 10,00 

Maxim 20,00 

Unitatea 

de măsură 
numar de indivizi 
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Atribut Valoare 

Calitatea 

datelor 
slabă 

Raportul dintre mărimea 

populaţiei speciei în aria 

naturală 

Minim nu este cazul 

protejată şi mărimea 

populaţiei naţionale 
Maxim nu este cazul 

Mărimea reevaluată a 

populaţiei estimate în 

planul de management 

anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Mărimea populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală 

protejată 

0 

Metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă 

Efectivul migrator este dificil de monitorizat. Nu există 

date istorice referitoare le efectivul migrator al speciei în 

sit. Calitatea slabă a datelor existente nu permit 

aprecierea unei mărimii a populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă. 

Raportul dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei actuale 

'x' - necunoscut 

Tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea 

datelor 
insuficientă 

Magnitudinea tendinţei 

actuale a mărimii 

populaţiei speciei 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 
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Atribut Valoare 

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 

Structura populaţiei speciei nu există date privind structura populaţiei 

Starea de conservare din punct de 

vedere al populaţiei speciei 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct 

de vedere al populaţiei speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din 

punct de vedere al populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei 

   

3.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

 Tabelul 167 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Odihnă şi hrănire 

Suprafaţa habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Minim 83,00 

Maxim 83,00 

Calitatea datelor medie 

Suprafaţa reevaluată a 

habitatului speciei din planul 

de management anterior 

Minim nu este cazul 

Maxim nu este cazul 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată 
83.0 

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Pentru estimarea suprafeţei 

adecvate s-a folosit valoarea 

suprafeţei habitatului speciei, 

aceasta fiind suprafaţa din sit 
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unde condiţiile de habitat 

pentru specie sunt îndeplinite 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa actuală a habitatului speciei 
'=' - aproximativ egal 

Tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

Operator '0' - stabilă 

Calitatea datelor medie 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată medie 

Tendinţa actuală a calităţii 

habitatului speciei 

Operator 'X' - necunoscută 

Calitatea datelor insuficientă 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 
'X' - necunoscută 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

populaţiei 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

   

3.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 Tabelul 168 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Odihnă şi hrănire 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 'X' - necunoscută 

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 
'x' - necunoscut 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei 'X' - perspective necunoscute 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei '0' - stabilă 

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului speciei în viitor 
'=' - aproximativ egal 
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Atribut Valoare 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 'X' - necunoscute 

Perspectivele speciei în viitor 'X' - necunoscute 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor scăzut 

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei  

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei  

Viabilitatea pe termen lung a speciei 

nu există suficiente informaţii 

pentru a aprecia gradul de 

asigurare al viabilitaţii pe 

termen lung al speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 
'X' - necunoscută 

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
nu este cazul 

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 
'XX' - nu există date suficiente 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei 

 

Lista presiunilor actuale asupra speciei 

 Tabelul 169 

Cod presiune Denumire presiune Intensitate  Detalii 

F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj Scazută 
nu este 

cazul 
 

Presiuni actuale asupra speciei 

  

Lista ameninţărilor viitoare asupra speciei 

 Nu este cazul 
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3.1.4 Evaluarea globală a speciei 

 Tabelul 170 

Atribut Valoare 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată Odihnă şi hrănire 

Starea globală de conservare a speciei 'X' - necunoscută 

Tendinţa stării globale de conservare a speciei nu este cazul 

Starea globală de conservare necunoscută 
'XX' - nu există date 

suficiente 

Informaţii suplimentare nu este cazul 

Evaluarea globală a speciei 

  

3.2 Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ 

Nu este cazul 

  

4 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT 

4.1 Scopul planului de management 

  

Scopul planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt este 

meţinerea stării de conservare favorabilă şi îmbunătăţirea stării de conservare nefavorabile a 

speciilor pentru care a fost desemnat situl în contextul dezvoltării durabile în cadrul localităţilor 

de pe teritoriul sitului. 

Au fost selectate temele principale ale planului de management. Acestea au fost discutate în cadrul 

grupurilor de lucru şi la întâlnirea publică cu factorii interesaţi. S-a considerat că o temă este titlul 

unei secţiuni a planului care abordează un set de subiecte ce au legătură între ele. 

Totodată s-a agreat ca subiectele identificate să fie cuprinse în cadrul a maxim 6-8 categorii de 

teme principale, care să fie detaliate în obiective şi măsuri de conservare specifice, pentru a 

menţine coerenţa logică a planului de management. 

În urma discuţiilor în grupurile de lucru şi în cadrul dezbaterilor publice s-au concluzionat şi au 

fost definite următoarele teme principale care vor fi luate în considerare în elaborarea în continuare 

a planului de management: 

1. Conservarea şi managementul speciilor pentru care a fost desemnată aria protejată 
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2. Inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul Speciilor pentru care a fost desemnată 

aria protejată 

3. Administrarea şi managementul efectiv al sitului Natura 2000 şi asigurarea durabilităţii 

managementului 

4. Comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului 

5. Utilizarea durabilă a resurselor naturale 

6. Turismul durabil (prin intermediul valorilor naturale şi culturale) 

    

4.2 Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management şi activităţi 

  

4.2.1 Conservarea şi managementul speciilor de păsări criteriu din cadrul sitului Natura 2000 

ROSPA0082 Munţii Bodoc Baraolt şi habitatelor acestora. 

  

Tema asociată 
Conservarea şi managementul biodiversităţii (al speciilor şi habitatelor de 

interes conservativ) 

Cod obiectiv 

general 
2790 

nu este cazul  

  

4.2.1.1 Menţinerea şi eventual creşterea nivelului populaţional al speciilor de păsări de interes 

comunitar, cuibăritoare în cadrul sitului 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

nu este cazul 

  

4.2.1.1.1 Menţinerea lemnului mort pentru asigurarea condiţiilor specifice de habitat pentru 

speciile de ciocănitori şi Strix uralensis 
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Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
1.1.4 

nu este cazul  

  

4.2.1.1.1.1 Menţinerea lemnului mort pentru asigurarea condiţiilor specifice de habitat pentru 

speciile de ciocănitori şi Strix uralensis 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură specifică/măsură 

de management 
1.1.4 

Cod activitate 123456792 

Descriere activitate 

Cantitatea disponibilă de lemn mort este un factor esenţial 

pentru prezenţa speciei Dendrocopos leucotos. Prezenţa 

lemnului mort influenţează calitatea habitatului pentru 

majoritatea speciilor de ciocănitori (ex Picus canus). Specia 

Strix uralensis foloseşte lemnul mort pe picior (trunchiuri 

scorburoase şi iescari – trunchiuri moarte pe picior) pentru 

cuibărit. În consecinţă, pentru toate subparcele / unităţi 

amenajistice, în cazul unor intervenţii - lucrări de îngrijire sau 

exploatări forestiere se va lăsa un număr de minim 2-3 

(sugestia este de 4-8) arbori/ha din categoria iescarilor, 

arborilor groşi, scorburoşi, parţial uscaţi, în funcţie de 

particularităţile fiecărei unităţi amenajistice. O atenţie 

deosebită se va acorda tăierilor definitive în parchetele de 

exploatare, când firma ce exploatează trebuie să cunoscă şi 

să aplice această prevedere.Activitatea constă în solicitarea 
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actualizării amenajamentelor silvice de către proprietari sau 

deţinătorii de drepturi reale în conformitate cu prevederile 

prezentului plan de management şi participarea 

administraţiei la aceste lucrări. Se va realiza împreună cu 

celelalte activităţi care vizează actualizarea amenajamentelor 

silvice. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

Lista speciilor asociate activităţii 

Cod EUNIS Denumire ştiinţifică Denumire populară Grupă 

1289 Strix uralensis uralensis Avifauna 

1218 Picus canus ghionoaie sură Avifauna 

1007 Dendrocopos leucotos ciocănitoare cu spatele alb Avifauna 

1011 Dendrocopos medius ciocănitoare de stejar Avifauna 

1014 Dryocopus martius martius Avifauna 

1043 Ficedula albicollis L. Muscar gulerat Avifauna 

1045 Ficedula parva L muscar mic Avifauna 

 

Lista impacturilor asociate speciilor 

 

Cod 

impact 

Denumire 

impact 

Tip 

impact 

Cod 

EUNIS 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară 
Grupă 

A10.01 

îndepărtarea 

gardurilor 

vii si a 

crângurilor 

sau 

tufişurilor 

Presiune 

actuală 
1218 Picus canus ghionoaie sură Avifauna 
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B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1289 Strix uralensis uralensis Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1218 Picus canus ghionoaie sură Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar 
Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1045 

Ficedula parva 

L 
muscar mic Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1007 

Dendrocopos 

leucotos 

ciocănitoare 

cu spatele alb 
Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1043 

Ficedula 

albicollis L. 

Muscar 

gulerat 
Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1014 

Dryocopus 

martius 
martius Avifauna 
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B02.04 

îndepărtarea 

arborilor 

uscaţi sau in 

curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1289 Strix uralensis uralensis Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor 

uscaţi sau in 

curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1218 Picus canus ghionoaie sură Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor 

uscaţi sau in 

curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar 
Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor 

uscaţi sau in 

curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1045 

Ficedula parva 

L 
muscar mic Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor 

uscaţi sau in 

curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1007 

Dendrocopos 

leucotos 

ciocănitoare 

cu spatele alb 
Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor 

uscaţi sau in 

Presiune 

actuală 
1043 

Ficedula 

albicollis L. 

Muscar 

gulerat 
Avifauna 
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curs de 

uscare 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor 

uscaţi sau in 

curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1014 

Dryocopus 

martius 
martius Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1289 Strix uralensis uralensis Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1218 Picus canus ghionoaie sură Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar 
Avifauna 
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B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1045 

Ficedula parva 

L 
muscar mic Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1007 

Dendrocopos 

leucotos 

ciocănitoare 

cu spatele alb 
Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1043 

Ficedula 

albicollis L. 

Muscar 

gulerat 
Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1014 

Dryocopus 

martius 
martius Avifauna 
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F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
1289 Strix uralensis uralensis Avifauna 

D02.01.01 

linii 

electrice şi 

de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
1289 Strix uralensis uralensis Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1289 Strix uralensis uralensis Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1218 Picus canus ghionoaie sură Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar 
Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1045 

Ficedula parva 

L 
muscar mic Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1007 

Dendrocopos 

leucotos 

ciocănitoare 

cu spatele alb 
Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1043 

Ficedula 

albicollis L. 

Muscar 

gulerat 
Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1014 

Dryocopus 

martius 
martius Avifauna 

 

   

4.2.1.1.2 1.1.1.Menţinerea procentajului actual de pădure matură (peste 80 ani) raportat la 

întreaga suprafaţă forestieră de pe cuprinsul sitului (conform datelor din amenajamentele 

silvice) 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 
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Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421120 

Descriere: Pentru menţinerea nivelului actual al populaţiilor majorităţii speciilor de păsări 

criteriu în sit, se impune menţinerea unei structuri pe vârste astfel încât procentajul de pădure 

peste 80 de ani să nu scadă raportat la nivelul întregului sit. Planificarea activităţilor forestiere 

(în special a celor de exploatare) se va face astfel încât pe suprafaţa sitului să se păstreze (sau să 

se favorizeze creşterea) în permanenţă procentajul actual de pădure peste 80 ani, care conform 

calculelor actuale este de aprox. 16400 ha, reprezentând cca. 48% din suprafaţa pădurilor din 

sit. În acest sens este necesară coroborarea şi armonizarea amenajamentelor silvice existente sau 

nou dezvoltate pe suprafaţa sitului astfel încât la nivelul întregului sit procentajul de pădure de 

peste 80 de ani să fie menţinut la nivelul actual. Speciile care beneficiază de această măsură sunt 

în primul rând speciile de ciocănitori (atât habitat de cuibărit cât şi de hrănire), răpitoarele de zi 

şi de noapte, respectiv speciile de muscari (Ficedula albicollis şi Ficedula parva). Pentru 

favorizarea speciilor de muscari se va urmări şi menţinerea zonelor cu subarboret bogat 

(seminţiş).Activitatea constă în solicitarea actualizării amenajamentelor silvice de către 

proprietari sau deţinătorii de drepturi reale în conformitate cu prevederile prezentului plan de 

management şi participarea administraţiei la aceste lucrări. Se va realiza împreună cu celelalte 

activităţi care vizează actualizarea amenajamentelor silvice. La estimarea costurilor s-a apreciat 

că vor trebui actualizate 20 de amenajamente, fiecare necesitând câte 3 întâlniri, iar salariul 

aferent persoanelor implicate din partea administraţiei nu este trecut separat, doar nr. de zile/om 

cât necesită activitatea. Salariul personalului este menţionat în buget.Perioada de timp: primul 

an de implementare a planului de managementResponsabili: administratorul ariei naturale 

protejate (facilitarea procesului); proprietari sau deţinătorii de drepturi reale de pădureParteneri 

de implementare: Rezultate aşteptate: menţinerea habitatelor forestiere caracteristice majorităţii 

speciilor criteriu din sitIndicatori de succes: procentaj de pădure peste 80 ani menţiunt la nivelul 

situluiPrioritate: mare 

 

4.2.1.1.2.2 Menţinerea procentajului actual de pădure matură (peste 80 ani) raportat la întreaga 

suprafaţă forestieră de pe cuprinsul sitului (conform datelor din amenajamentele silvice) 

  



 

295 

 

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură specifică/măsură 

de management 
421120 

Cod activitate 123456790 
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Descriere activitate 

Pentru menţinerea nivelului actual al populaţiilor majorităţii 

speciilor de păsări criteriu în sit, se impune menţinerea unei 

structuri pe vârste astfel încât procentajul de pădure peste 80 

de ani să nu scadă raportat la nivelul întregului sit. 

Planificarea activităţilor forestiere (în special a celor de 

exploatare) se va face astfel încât pe suprafaţa sitului să se 

păstreze (sau să se favorizeze creşterea) în permanenţă 

procentajul actual de pădure peste 80 ani, care conform 

calculelor actuale este de aprox. 16400 ha, reprezentând cca. 

48% din suprafaţa pădurilor din sit. În acest sens este 

necesară coroborarea şi armonizarea amenajamentelor silvice 

existente sau nou dezvoltate pe suprafaţa sitului astfel încât 

la nivelul întregului sit procentajul de pădure de peste 80 de 

ani să fie menţinut la nivelul actual. Speciile care beneficiază 

de această măsură sunt în primul rând speciile de ciocănitori 

(atât habitat de cuibărit cât şi de hrănire), răpitoarele de zi şi 

de noapte, respectiv speciile de muscari (Ficedula albicollis 

şi Ficedula parva). Pentru favorizarea speciilor de muscari se 

va urmări şi menţinerea zonelor cu subarboret bogat 

(seminţiş).Activitatea constă în solicitarea actualizării 

amenajamentelor silvice de către proprietari sau deţinătorii 

de drepturi reale în conformitate cu prevederile prezentului 

plan de management şi participarea administraţiei la aceste 

lucrări. Se va realiza împreună cu celelalte activităţi care 

vizează actualizarea amenajamentelor silvice. La estimarea 

costurilor s-a apreciat că vor trebui actualizate 20 de 

amenajamente, fiecare necesitând câte 3 întâlniri, iar salariul 

aferent persoanelor implicate din partea administraţiei nu este 

trecut separat, doar nr. de zile/om cât necesită activitatea. 

Salariul personalului este menţionat în buget. 
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Zonele de desfăşurare nu este cazul 

Lista speciilor asociate activităţii 

 

Cod EUNIS Denumire ştiinţifică Denumire populară Grupă 

1289 Strix uralensis uralensis Avifauna 

899 Aquila pomarina pomarina Avifauna 

1195 Pernis apivorus L. Viespar Avifauna 

1218 Picus canus ghionoaie sură Avifauna 

1007 Dendrocopos leucotos ciocănitoare cu spatele alb Avifauna 

1011 Dendrocopos medius ciocănitoare de stejar Avifauna 

1014 Dryocopus martius martius Avifauna 

1043 Ficedula albicollis L. Muscar gulerat Avifauna 

1045 Ficedula parva L muscar mic Avifauna 

1042 Falco vespertinus vespertinus Avifauna 

919 Bubo bubo bubo Avifauna 

 

Lista impacturilor asociate speciilor 

 

Cod 

impact 

Denumire 

impact 
Tip impact 

Cod 

EUNIS 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară 
Grupă 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 
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A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 

A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 

A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A10.01 

îndepărtarea 

gardurilor vii si 

a crângurilor 

sau tufişurilor 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A10.01 

îndepărtarea 

gardurilor vii si 

a crângurilor 

sau tufişurilor 

Presiune 

actuală 
1218 Picus canus 

ghionoaie 

sură 
Avifauna 

A10.01 

îndepărtarea 

gardurilor vii si 

a crângurilor 

sau tufişurilor 

Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 
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A04.01.05 

păşunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A04.01.05 

păşunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1289 

Strix 

uralensis 
uralensis Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1218 Picus canus 

ghionoaie 

sură 
Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar 
Avifauna 
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B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1045 

Ficedula 

parva L 
muscar mic Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1007 

Dendrocopos 

leucotos 

ciocănitoare 

cu spatele 

alb 

Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1043 

Ficedula 

albicollis L. 

Muscar 

gulerat 
Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1014 

Dryocopus 

martius 
martius Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
919 Bubo bubo bubo Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1289 

Strix 

uralensis 
uralensis Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1218 Picus canus 

ghionoaie 

sură 
Avifauna 
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B02.04 

îndepărtarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar 
Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1045 

Ficedula 

parva L 
muscar mic Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1007 

Dendrocopos 

leucotos 

ciocănitoare 

cu spatele 

alb 

Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1043 

Ficedula 

albicollis L. 

Muscar 

gulerat 
Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1014 

Dryocopus 

martius 
martius Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
919 Bubo bubo bubo Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1289 

Strix 

uralensis 
uralensis Avifauna 
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B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1218 Picus canus 

ghionoaie 

sură 
Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar 
Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1045 

Ficedula 

parva L 
muscar mic Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

Presiune 

actuală 
1007 

Dendrocopos 

leucotos 

ciocănitoare 

cu spatele 

alb 

Avifauna 
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refaceree 

naturală 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1043 

Ficedula 

albicollis L. 

Muscar 

gulerat 
Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1014 

Dryocopus 

martius 
martius Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
919 Bubo bubo bubo Avifauna 

D01.02 
drumuri, 

autostrăzi 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D01.02 
drumuri, 

autostrăzi 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 
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E01.02 
urbanizare 

discontinua 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

E01.02 
urbanizare 

discontinua 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
1289 

Strix 

uralensis 
uralensis Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
919 Bubo bubo bubo Avifauna 

F04.02 

colectarea 

(ciuperci, 

licheni, fructe 

de pădure etc) 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

F04.02 

colectarea 

(ciuperci, 

licheni, fructe 

de pădure etc) 

Presiune 

actuală 
919 Bubo bubo bubo Avifauna 
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G01.03 
vehicule cu 

motor 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D02.01.01 

linii electrice şi 

de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
1289 

Strix 

uralensis 
uralensis Avifauna 

D02.01.01 

linii electrice şi 

de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D02.01.01 

linii electrice şi 

de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1289 

Strix 

uralensis 
uralensis Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1218 Picus canus 

ghionoaie 

sură 
Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar 
Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1045 

Ficedula 

parva L 
muscar mic Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1007 

Dendrocopos 

leucotos 

ciocănitoare 

cu spatele 

alb 

Avifauna 
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D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1043 

Ficedula 

albicollis L. 

Muscar 

gulerat 
Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1014 

Dryocopus 

martius 
martius Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Ameninţare 

viitoare 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Ameninţare 

viitoare 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

 

  

4.2.1.1.3 Stabilirea suprafeţelor de zone tampon în jurul cuiburilor şi limitarea/controlul 

activităţilor forestiere în zona tampon, în perioada de cuibărit pentru protecţia speciilor de 

răpitoare şi a berzei negre  

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421122 

nu este cazul  

  

4.2.1.1.3.3 Stabilirea suprafeţelor de zone tampon în jurul cuiburilor şi limitarea/controlul 

activităţilor forestiere în zona tampon, în perioada de cuibărit pentru protecţia speciilor de 

răpitoare şi a berzei negre  

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 
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Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421122 

Cod măsură 

restrictivă 
123460 

Descriere măsură 

restrictivă 

Lucrările forestiere în imediata apropiere a cuiburilor speciilor de păsări 

răpitoare sau a berzelor negre, în special dacă sunt desfăşurate în prima 

parte a sezonului de cuibărit, pot compromite succesul reproductiv în 

acel an. În anul respectiv, succesul reproductiv al perechilor afectate este 

nul în cele mai multe cazuri. În acest sens, în perimetrul cuiburilor 

identificate se va institui o zonă tampon cu rază de 150 (300m diametru) 

de metri în care în perioada 15Martie-15August vor fi interzise 

activităţile silvice (inclusiv tăieri de conservare, igienizare etc.). 

Aceste activităţi vor fi permise în afara perioadei menţionate (respectiv 

între 15 August – 15 Martie). Modalitatea de identificare a cuiburilor în 

teren este parte constituenta a obiectivului general 2.Activitatea constă 

în solicitarea actualizării amenajamentelor silvice de către proprietari 

sau deţinătorii de drepturi reale în conformitate cu prevederile 

prezentului plan de management şi participarea administraţiei la aceste 

lucrări. Se va realiza împreună cu celelalte activităţi care vizează 

actualizarea amenajamentelor silvice. 

Zonele de 

reglementare 
nu este cazul 

Lista speciilor asociate măsurii restrictive 

nu este cazul 

   

4.2.1.1.4 Menţinerea unei structuri forestiere mozaicate în cadrul unităţilor de producţie, prin 

păstrarea de pâlcuri de 3-5 arbori bătrâni (peste 80 ani) la hectar în zonele de recoltare 
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Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură specifică/măsură de management 421123 

nu este cazul  

  

4.2.1.1.4.4 Menţinerea unei structuri forestiere mozaicate în cadrul unităţilor de producţie, prin 

păstrarea de pâlcuri de 3-5 arbori bătrâni (peste 80 ani) la hectar în zonele de recoltare 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură specifică/măsură 

de management 
421123 

Cod activitate 123456791 

Descriere activitate 

Prin păstrarea acestor pâlcuri se favorizează menţinerea de 

condiţii de cuibărit pentru speciile de răpitoare diurne, în 

special Aquila pomarina şi Pernis apivorus. Este foarte 

important ca aceşti arbori rămaşi sa nu fie izolaţi unul faţă 

de altul, ci să fie păstraţi în pâlcuri. Această măsură nu va 

avea rezultatul scontat în condiţiile în care în jurul 

pâlcurilor rămase se realizează tăieri definitive (decât dacă 

în jur există deja arboret în creştere). În cadrul parchetelor 

de exploatare, la tăierile definitive se pot păstra astfel de 

pâlcuri, ce se vor conserva şi ulterior, în viitorul arboret, 

până la eliminarea naturală a arborilor respectivi. 

Activitatea constă în solicitarea actualizării 

amenajamentelor silvice de către proprietari sau deţinătorii 

de drepturi reale în conformitate cu prevederile prezentului 

plan de management şi participarea administraţiei la aceste 
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lucrări. Se va realiza împreună cu celelalte activităţi care 

vizează actualizarea amenajamentelor silvice. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

Lista speciilor asociate activităţii 

 

Cod EUNIS Denumire ştiinţifică Denumire populară Grupă 

899 Aquila pomarina pomarina Avifauna 

1195 Pernis apivorus L. Viespar Avifauna 

 

Lista impacturilor asociate speciilor 

 

Cod 

impact 

Denumire 

impact Tip impact 

Cod 

EUNIS 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară Grupă 

D01.01 

poteci, 

trasee, trasee 

pentru 

ciclism 

Presiune 

actuală 899 

Aquila 

pomarina pomarina Avifauna 

D01.01 

poteci, 

trasee, trasee 

pentru 

ciclism 

Presiune 

actuală 1195 

Pernis 

apivorus L. Viespar Avifauna 

D01.01 

poteci, 

trasee, trasee 

pentru 

ciclism 

Ameninţare 

viitoare 899 

Aquila 

pomarina pomarina Avifauna 

D01.01 

poteci, 

trasee, trasee 

Ameninţare 

viitoare 1195 

Pernis 

apivorus L. Viespar Avifauna 
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pentru 

ciclism 

D01.02 

drumuri, 

autostrăzi 

Presiune 

actuală 899 

Aquila 

pomarina pomarina Avifauna 

D01.02 

drumuri, 

autostrăzi 

Presiune 

actuală 1195 

Pernis 

apivorus L. Viespar Avifauna 

D02.01.01 

linii electrice 

şi de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 899 

Aquila 

pomarina pomarina Avifauna 

D02.01.01 

linii electrice 

şi de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 1195 

Pernis 

apivorus L. Viespar Avifauna 

D02.02 conducte 

Presiune 

actuală 899 

Aquila 

pomarina pomarina Avifauna 

D02.02 conducte 

Presiune 

actuală 1195 

Pernis 

apivorus L. Viespar Avifauna 

E01.02 

urbanizare 

discontinua 

Presiune 

actuală 899 

Aquila 

pomarina pomarina Avifauna 

E01.02 

urbanizare 

discontinua 

Presiune 

actuală 1195 

Pernis 

apivorus L. Viespar Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 899 

Aquila 

pomarina pomarina Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 1195 

Pernis 

apivorus L. Viespar Avifauna 



 

311 

 

F04.02 

colectarea 

(ciuperci, 

licheni, 

fructe de 

pădure etc) 

Presiune 

actuală 1195 

Pernis 

apivorus L. Viespar Avifauna 

G01.03 

vehicule cu 

motor 

Presiune 

actuală 1195 

Pernis 

apivorus L. Viespar Avifauna 

A01 Cultivare 

Presiune 

actuală 899 

Aquila 

pomarina pomarina Avifauna 

Cod 

impact 

Denumire 

impact 
Tip impact 

Cod 

EUNIS 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară 
Grupă 

A04.01.05 

păşunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A04.01.05 

păşunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A08 

Fertilizarea 

(cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 
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A10.01 

îndepărtarea 

gardurilor 

vii si a 

crângurilor 

sau 

tufişurilor 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 

899 

 

 

 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

 

  ; 
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4.2.1.1.5 Menţinerea unui număr mare de stejari bătrâni necesari pentru asigurarea condiţiilor 

optime de cuibărit pentru Dendrocopos medius 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421124 

nu este cazul  

  

4.2.1.1.5.5 Menţinerea unui număr mare de stejari bătrâni necesari pentru asigurarea 

condiţiilor optime de cuibărit pentru Dendrocopos medius 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură specifică/măsură 

de management 
421124 

Cod activitate 123456793 

Descriere activitate 

Stejarii bătrâni (peste 100 ani) reprezintă un factor esenţial ce 

influenţează calitatea habitatului pentru specia Dendrocopos 

medius, atât în ceea ce priveşte oportunităţile de cuibărit cât 

şi de hrănire. Pentru a asigura condiţii optime de habitat, se 

va menţine în orice condiţii de exploatare/intervenţii 

forestiere un număr de 3-4 arbori bătrâni la hectar în gorunete 

pure, respectiv 1-2 în cele pădurile de amestec cu Quercus sp. 

De asemenea, în aceste păduri se vor menţine pe picior un 

număr de 2-3 arbori cu scorburi, neimportanţi din punct de 

vedere economic, cu rolul de a asigura condiţii optime pentru 

cuibărit. Pentru arboretele ce au depăşit vârsta 

exploatabilităţii şi care au fructificaţie satisfăcătoare, inclusiv 
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regenerare naturală, se vor evita tratamentele silvice cu tăieri 

definitive. Pot fi aplicate doar tăieri de igienă / accidentale, 

însă marcarea arborilor se va face sub supravegherea 

administratorul ariei naturale protejate / cu consultarea 

specialistului ornitolog.Activitatea constă în solicitarea 

actualizării amenajamentelor silvice de către proprietari sau 

deţinătorii de drepturi reale în conformitate cu prevederile 

prezentului plan de management şi participarea 

administraţiei la aceste lucrări. Se va realiza împreună cu 

celelalte activităţi care vizează actualizarea amenajamentelor 

silvice. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

Lista speciilor asociate activităţii 

 

Cod EUNIS Denumire ştiinţifică Denumire populară Grupă 

1011 Dendrocopos medius ciocănitoare de stejar Avifauna 

 

Lista impacturilor asociate speciilor 
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Cod 

impact 

Denumire 

impact 

Tip 

impact 

Cod 

EUNIS 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară 
Grupă 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar 
Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea pădurii 

şi plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar 
Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar 
Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar 
Avifauna 

 

  

  

4.2.1.1.6 Interzicerea aplicării tratamentelor chimice, cu excepţia cazurilor dovedite de gradaţii 

sau defolieri şi doar în cazul ineficienţei sau imposibilităţii aplicării altor tipuri de tratamente 

(biologice, integrate etc.) 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 
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Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421125 

nu este cazul 

  

4.2.1.1.6.6 Interzicerea aplicării tratamentelor chimice, cu excepţia cazurilor dovedite de 

gradaţii sau defolieri şi doar în cazul ineficienţei sau imposibilităţii aplicării altor tipuri de 

tratamente (biologice, integrate etc.) 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421125 

Cod măsură restrictivă 123461 

Descriere măsură restrictivă 

Această măsură vizează în special speciile de 

muscari (Ficedula albicollis şi F. parva). Pentru 

aceste specii au un efect benefic (pentru 

asigurarea habitatului de cuibărit) şi măsurile 

anterioare prevăzute, în special cele de 

favorizare a populaţiilor de ciocănitori. Pentru a 

nu afecta calitatea resurselor trofice ale acestor 

specii insectivore, aplicarea tratamentele 

chimice va fi limitată doar la cazurile de gradaţii 

sau defolieri care au fost dovedite prin certificat 

eliberat de unităţile de cercetare specifice 

(ICAS). 

Zonele de reglementare nu este cazul 

Lista speciilor asociate măsurii restrictive 

nu este cazul 
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4.2.1.1.7 Interzicerea aplicării degajărilor şi curăţirilor chimice în pădurile din sit 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421126 

nu este cazul 

  

4.2.1.1.7.7 Interzicerea aplicării degajărilor şi curăţirilor chimice în pădurile din sit 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421126 

Cod măsură 

restrictivă 
123462 

Descriere măsură 

restrictivă 

În pădurile din sit vor fi permise doar degajările efectuate manual 

respectiv cu motounelte specializate (în afara perioadei de reproducere 

a speciilor de păsări), degajările chimice fiind interzise datorită faptului 

că nu se cunoaşte efectul de durată al arboricidelor introduse în pădure, 

nefiind recomandat pentru un spectru larg de păduri. Activitatea constă 

în solicitarea actualizării amenajamentelor silvice de către proprietari 

sau deţinătorii de drepturi reale în conformitate cu prevederile 

prezentului plan de management şi participarea administraţiei la aceste 

lucrări. Se va realiza împreună cu celelalte activităţi care vizează 

actualizarea amenajamentelor silvice 
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Zonele de 

reglementare 
nu este cazul 

Lista speciilor asociate măsurii restrictive 

nu este cazul 

   

4.2.1.1.8 Menţinerea elementelor de peisaj (arbori solitari, tufişuri, margini înierbate) pe pajişti 

şi terenuri arabile 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421127 

nu este cazul 

  

4.2.1.1.8.8 Menţinerea elementelor de peisaj (arbori solitari, tufişuri, margini înierbate) pe 

pajişti şi terenuri arabile 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421127 

Cod măsură 

restrictivă 
123463 

Descriere măsură 

restrictivă 

Arborii solitari, vegetaţia arbustivă şi marginile înierbate (intre parcele 

de teren arabil sau pe marginile drumurilor locale etc.) reprezintă 

habitatele preferate pentru cuibărit şi hrănire pentru specia Lanius minor. 

Pentru a menţine acest habitat se va interzice tăierea arborilor izolaţi sau 
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a pâlcurilor de arbori situaţi pe pajişti, păşuni, teren cultivabil sau la 

marginea parcelelor de teren agricol (respectarea prevederilor 

standardului GAEC 9- Bunele practici agricole şi de mediu (GAEC) în 

conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/ 2010, 

cu modificările si completările ulterioareaduse de Ordinul comun 

MADR si MMP nr.36/888/2012)În cazul păşunilor abandonate, 

degradate, acestea vor fi readuse la stadul de păşune şi menţinute ca 

atare, cu respectarea prevederilor măsurii (pe pajiştile degradate readuse 

la stadiu de păşune se vor menţine elemente de peisaj – tufişuri,arbori 

izolaţi, pâlcuri de arbori - la marginea acestora). Situaţia terenurilor 

abandonate pe o perioadă îndelungată de timp (unde stadiile succesiunii 

vegetaţiei au dus la instalarea vegetaţiei frestiere pioniere) va fi tratată 

de către administrator de la caz la caz, acesta propunând schimbarea 

categoriei terenului sau readucerea la stadiul de păşune. 

Zonele de 

reglementare 
nu este cazul 

Lista speciilor asociate măsurii restrictive 

nu este cazul 

   

4.2.1.1.9 Menţinerea aliniamentelor de arbori de-a lungul drumurilor 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421128 

nu este cazul  
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4.2.1.1.9.9 Menţinerea aliniamentelor de arbori de-a lungul drumurilor 

  

Cod obiectiv 

general 
 2790 

Cod obiectiv 

specific 
 4256 

Cod măsură 

specifică/măsură 

de management 

 421128 

Cod activitate  123456794 

Descriere 

activitate 
 

Aliniamentele de arbori şi arborii solitari reprezintă unul dintre habitatele 

preferate de cuibărit pentru specia Lanius minor. Pentru a menţine acest 

habitat se va institui o regula de eliberare a acordului administratorul ariei 

naturale protejate pentru lucrările de îndepărtare a aliniamentelor de 

arbori doar când sunt incluse măsuri obligatorii de replantare în aceleaşi 

zone sau în alte zone deschise cu specii similare autohtone. 

Zonele de 

desfăşurare 
 nu este cazul 

 Lista speciilor asociate activităţii 

 

Cod EUNIS Denumire ştiinţifică Denumire populară Grupă 

1100 Lanius minor minor Avifauna 

 

Lista impacturilor asociate speciilor 

 

Cod 

impact 

Denumire 

impact 

Tip 

impact 

Cod 

EUNIS 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară 
Grupă 
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A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
1100 

Lanius 

minor 
minor Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
1100 

Lanius 

minor 
minor Avifauna 

A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
1100 

Lanius 

minor 
minor Avifauna 

A10.01 

îndepărtarea 

gardurilor vii si 

a crângurilor sau 

tufişurilor 

Presiune 

actuală 
1100 

Lanius 

minor 
minor Avifauna 

 

   

4.2.1.1.10 Izolarea liniilor de medie tensiune prin colaborarea cu companiile de transport a 

energiei electrice 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421129 

nu este cazul 

 

4.2.1.1.10.10 Izolarea liniilor de medie tensiune prin colaborarea cu companiile de transport a 

energiei electrice 

  

Cod obiectiv general 2790 
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Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură specifică/măsură 

de management 
421129 

Cod activitate 123456795 

Descriere activitate 

Liniile electrice neizolate, şi în special cele de de medie 

tensiune rerezintă una din cauzele majore de mortalitate în 

special în rândul răpitoarelor de zi şi a berzelor prin 

electrocutare la nivelul stâpilor folosiţi de păsări. În scopul 

prevenirii acestui fenomen, se vor izola la nivelul stâlpilor 

liniile de medie tensiune cu izolatorii de pe stâlpi orientaţi în 

sus din sit şi de la periferia sitului. În măsura posibilităţilor, 

alte alternative (linii subterane) vor fi preferate izolării.Se va 

realiza o analiză a situaţiei actuale, parcurse liniile de medie 

tensiune, respectiv verificat dacă se găsesc urme de 

accidentare a speciilor de păsări (cadavre, oase, etc). Studiul 

se va realiza prin accesarea fondurilor destinate 

biodiversităţii. Lucrările de izolare se vor realiza din 

fondurile pentru mediu ale companiilor de electricitate. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

Lista speciilor asociate activităţii 
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Cod EUNIS Denumire ştiinţifică Denumire populară Grupă 

969 Ciconia ciconia ciconia Avifauna 

970 Ciconia nigra nigra Avifauna 

899 Aquila pomarina pomarina Avifauna 

1195 Pernis apivorus L. Viespar Avifauna 

 

Lista impacturilor asociate speciilor 

 

Cod 

impact 

Denumire 

impact 
Tip impact 

Cod 

EUNIS 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară 
Grupă 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Ameninţare 

viitoare 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Ameninţare 

viitoare 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Ameninţare 

viitoare 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 
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D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

D01.02 
drumuri, 

autostrăzi 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D01.02 
drumuri, 

autostrăzi 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D01.02 
drumuri, 

autostrăzi 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

D02.01.01 

linii electrice şi 

de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D02.01.01 

linii electrice şi 

de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D02.01.01 

linii electrice şi 

de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

D02.01.01 

linii electrice şi 

de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 
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D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

E01.02 
urbanizare 

discontinua 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

E01.02 
urbanizare 

discontinua 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

F04.02 

colectarea 

(ciuperci, 

licheni, fructe 

de pădure etc) 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

F04.02 

colectarea 

(ciuperci, 

licheni, fructe 

de pădure etc) 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

F04.02 
colectarea 

(ciuperci, 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 
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licheni, fructe 

de pădure etc) 

G01.03 
vehicule cu 

motor 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

G01.03 
vehicule cu 

motor 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A03.01 

cosire intensivă 

sau 

intensificarea 

cosirii 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

A03.01 

cosire intensivă 

sau 

intensificarea 

cosirii 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A04.01.05 

păşunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

A04.01.05 

păşunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 
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A04.01.05 

păşunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 
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A10.01 

îndepărtarea 

gardurilor vii si 

a crângurilor 

sau tufişurilor 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 
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B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

 

 

 4.2.1.1.11 Asigurarea suporturilor pentru cuiburile de barză albă situate în localităţile din 

vecinătate (de pe o rază de 5km în jurul sitului) 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421130 

nu este cazul 

  

4.2.1.1.11.11 Asigurarea suporturilor pentru cuiburile de barză albă situate în localităţile din 

vecinătate (de pe o rază de 5 km în jurul sitului) 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură specifică/măsură 

de management 
421130 
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Cod activitate 123456796 

Descriere activitate 

Prin amplasarea cuiburilor de berze pe suporturi, se evită 

probleme specifice cauzate de prezenţa acestora pe diverse 

structuri (stâlpi electrici în localităţi, acoperişuri etc. Multe 

dintre cuiburile din localităţile de pe raza sitului sunt la ora 

actuală situate pe suporturi amplasate pe stâlpi de către 

compania de distribuţie a energiei electrice. În cadrul acestei 

activităţi se va face o evaluare a prezenţei cuiburilor pe stâlpi 

fără suport şi pe alte structuri. În funcţie de rezultatele acestei 

evaluări se vor amplasa suporturi pe stâlpii unde acestea 

lipsesc. Studiul se va realiza prin accesarea fondurilor 

destinate biodiversităţii.Asigurarea de suporturi se vor realiza 

din fondurile pentru mediu ale companiilor de electricitate. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

Lista speciilor asociate activităţii 

 

Cod EUNIS Denumire ştiinţifică Denumire populară Grupă 

969 Ciconia ciconia ciconia Avifauna 

 

Lista impacturilor asociate speciilor 

 

Cod 

impact 

Denumire 

impact 

Tip 

impact 

Cod 

EUNIS 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară 
Grupă 

D02.01.01 

linii electrice şi de 

telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

F03.02.03 
capcane, otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 
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F04.02 

colectarea 

(ciuperci, licheni, 

fructe de pădure 

etc) 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A03.01 

cosire intensivă 

sau intensificarea 

cosirii 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A04.01.05 

păşunatul intensiv 

în amestec de 

animale 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, hormoni 

şi substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

 

   

4.2.1.1.12 Menţinerea zonelor optime de cuibărit şi monitorizarea activităţilor de management 

a cursurilor de apă în vederea asigurării condiţiilor optime pentru specia Alcedo atthis 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421131 

nu este cazul 
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4.2.1.1.12.12 Menţinerea zonelor optime de cuibărit şi monitorizarea activităţilor de 

management a cursurilor de apă în vederea asigurării condiţiilor optime pentru specia Alcedo 

atthis 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4256 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421131 

Cod activitate 123456797 

Descriere activitate 

Se vor preveni lucrările care afectează malurile propice 

cuibăritului speciei (devierea cursului apei, betonări ale 

malurilor etc.) Aceste lucrări vor fi permise doar în situaţii 

speciale conform prevederilor legale specifice. În paralel 

vor fi monitorizate toate activităţile de management ale 

cursurilor de apă.Lucrările de cercetare a cursurilor de apă 

se vor realiza prin accesarea fondurilor destinate 

biodiversităţii. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

Lista speciilor asociate activităţii 

 

Cod EUNIS Denumire ştiinţifică Denumire populară Grupă 

855 Alcedo atthis atthis Avifauna 

 

Lista impacturilor asociate speciilor 
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Cod 

impact 

Denumire 

impact 

Tip 

impact 

Cod 

EUNIS 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară 
Grupă 

 

   

4.2.1.2 Dezvoltarea practicilor agricole în concordanţă cu cerinţele ecologice ale speciilor de 

păsări dependente de terenurile agricole  

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4237 

nu este cazul  

  

4.2.1.2.13 Menţinerea calităţii habitatului pentru speciile Crex crex, Lanius minor, Lanius 

collurio, Aquila pomarina prin reglementarea păşunatului în sit 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4237 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421132 

nu este cazul 

  

4.2.1.2.13.13 Menţinerea calităţii habitatului pentru speciile Crex crex, Lanius minor, Lanius 

collurio, Aquila pomarina prin reglementarea păşunatului în sit 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4237 
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Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421132 

Cod măsură 

restrictivă 
123464 

Descriere măsură 

restrictivă 

Speciile criteriu enumerate sunt dependente de calitatea pajiştilor şi/sau 

a terenurilor agricole, folosite fie ca habitat de cuibărit şi hrănire (ex. 

Crex crex – pajişti umede), fie ca habitat de hrănire (ex. Aquila 

pomarina – păşuni şi terenuri agricole cultivate în sistem extensiv). 

Suprapăşunatul poate duce la degradarea compoziţiei floristice 

specifice şi a solului, care au drept consecinţă diminuarea resurselor 

trofice necesare pentru speciile criteriu. Păşunatul în zonele de 

distribuţie ale speciilor menţionate se va desfăşura condiţionat de 

avizul/autorizaţia emisă de administratorul ariei naturale protejate, aviz 

prin care administratorul va stabili încărcătura maximă admisă pe 

suprafeţele de pajişti astfel încât să se evite suprapăşunatul. Pe parcusul 

implementării planului, administratorul ariei naturale protejate va 

realiza un studiu pentru a stabili capacitatea maximă de suport 

diferenţiată în funcţie de tipul de păşune. Studiul se va realiza prin 

accesarea fondurilor destinate biodiversităţii. Până la obţinerea 

rezultatelor unui astfel de studiu, valoarea maximă de UVM avută în 

vedere va fi de 1/ha. În funcţie de rezultatul studiului, administratorul 

ariei naturale protejate va modifica valoarea maximă de UVM 

admisă/ha diferenţiat pe tipuri de pajişte. Indiferent de nivelul de 

păşunat, se vor respecta prevederile GAEC7 – “Intreţinerea pajiştilor 

permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin 

cosirea lor cel puţin o dată pe an”. Arderea vegetaţiei, ca măsură de 

igienizare sau stimulare a creşterii acesteia este interzisă, cu excepţia 

cazurilor speciale prevăzute de legislaţia în vigoare. Derogări de la 

măsura care stabileşte încărcătura maximă pe suprafaţa de păşunat se 
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fac pentru proprietarii care aleg să aplice pentru pachetul numărul 1 de 

agromediu: “Pajişti cu înaltă valoare naturală”. Astfel proprietarii vor 

avea posibilitatea de a obţine compensaţii financiare pentru măsurile 

descrise ce se doresc a fi implementate. 

Zonele de 

reglementare 
nu este cazul 

Lista speciilor asociate măsurii restrictive 

nu este cazul 

   

4.2.1.2.14 Implementarea legislaţiei referitoare la numărul de câini însoţitori permis la o turmă 

în această regiune 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4237 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421133 

nu este cazul  

  

4.2.1.2.14.14 Implementarea legislaţiei referitoare la numărul de câini însoţitori permis la o 

turmă în această regiune 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4237 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421133 

Cod activitate 123456798 

Descriere activitate 
În cele mai multe cazuri pe suprafaţa sitului şi în vecinătate 

numărul de câini de stână ce însoţesc turmele de oi depăşesc cu 
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mult numărul maxim prevăzut de lege. Manifestând frecvent 

comportament de prădători, aceşti câini au un puternic impact 

negativ asupra speciilor de păsări cuibăritoare pe sol (în special 

asupra puilor nezburători ai acestora), respectiv asupra 

mamiferelor mici. Pentru combaterea acestui fenomen, se vor 

efectua patrulări regulate pentru a se verifica efectivele de câini 

însoţitori ai turmelor de oi, urmată de aplicarea măsurilor legale 

(Legea vânătorii). 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

Lista impacturilor asociate activităţii 

 

Cod impact Denumire impact Tip impact 

A04.01.05 păşunatul intensiv în amestec de animale Presiune actuală 

 

  

  

4.2.1.2.15 Menţinerea calităţii fâneţelor ca habitat pentru Crex crex şi zonă de vânătoare pentru 

Aquila pomarina, Lanius minor şi Lanius collurio 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4237 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421134 

nu este cazul 

  

4.2.1.2.15.15 Menţinerea calităţii fâneţelor ca habitat pentru Crex crex şi zonă de vânătoare 

pentru Aquila pomarina, Lanius minor şi Lanius collurio 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4237 
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Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421134 

Cod măsură 

restrictivă 
123465 

Descriere măsură 

restrictivă 

Pentru speciile Aquila pomarina, Lanius minor şi Lanius collurio, 

fâneţele mozaicate cu porţiuni de vegetaţie de diferite înălţimi reprezintă 

zone favorite de hrănire. Pentru anumite specii o importanţă majoră o are 

modalitatea de cosire, un mod de cosire impropriu afectând succesul 

reproductiv al speciei. Pentru îndeplinirea cerinţelor acestor specii, în sit 

cositul se va putea efectua doar după data de 1 iulie (conform cerinţelor 

pachetului 1 „Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală” din setul de plăţi Agro-

Mediu) şi se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia, 

(sau începând dintr-o margine a parcelei în linii paralele până spre 

marginea opusă a parcelei); pe marginile fiecărei parcele se va lăsa o 

bandă necosită, lată de 3 metri. Această bandă poate fi cosită după data 

de 1 septembrie. Din considerente practice, în cazul parcelelelor cu o 

suprafaţa sub 1 ha nu este obligatorie menţinerea benzii de 3 m. În 

funcţie de disponibilitatea unui pachet Agro-Mediu specific pentru 

Aquila pomarina după anul 2013, vor putea fi făcute derogări de la data 

de 1 iulie în funcţie de proprietarii de terenuri care vor aplica pentru acel 

pachet.În pajişti si fâneţe umede, valoroase pentru Crex crex, prima 

cosire va avea loc după data de 31 iulie şi se va urma metoda descrisă 

anterior. Zonele unde se va cosi după data de 31 iulie vor fi delimitate pe 

hartă şi se vor selecta pe baza rezultatelor recensământului speciei care 

se va desfăşura în primii 2 ani de implementare a planului.Deasemenea 

nu se vor folosi pesticide şi fertilizanţi chimici pe pajiştile din sit.Arderea 

vegetaţiei, ca măsură de igienizare sau stimulare a creşterii acesteia este 

interzisă. 
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Zonele de 

reglementare 
nu este cazul 

Lista speciilor asociate măsurii restrictive 

nu este cazul 

   

4.2.1.2.16 Administrarea terenurilor arabile din sit în scopul menţinerii acestora ca teritorii de 

vânătoare pentru Aquila pomarina 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4237 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421135 

nu este cazul 

  

4.2.1.2.16.16 Administrarea terenurilor arabile din sit în scopul menţinerii acestora ca teritorii 

de vânătoare pentru Aquila pomarina 

  

Cod obiectiv general 2790 

Cod obiectiv specific 4237 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421135 

Cod măsură 

restrictivă 
123466 

Descriere măsură 

restrictivă 

Speciile de răpitoare de zi în general şi Aquila pomarina în special 

folosesc terenurile agricole mozaicate, cultivate în sistem extensiv ca 

zonă de procurare a hranei. Abundenţa speciilor (micromamifere, 

reptile, amfibieni) care constituie prada acvilelor este considerabil mai 
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mare în terenurile agricole mozaicate, cu parcele mici, margini 

înierbate, tufe/copaci între parcele, decât în terenuri agricole intensiv 

cultivate, cu parcele pe suprafeţe mari şi monoculturi. În acest sens, 

terenurile arabile de pe suprafaţa sitului se vor cultiva respectând 

următoarele reguli: se vor cultiva minim 1 cultura pentru suprafeţele de 

până la 5ha, 2 culturi pentru suprafeţele de până la 20ha şi 3 culturi 

pentru suprafeţele de peste 20ha. Pentru categoriile de 20ha şi peste, 

cultura de bază nu poate depăşi 70% din parcela cultivată, iar fiecare 

din celelalte culturi trebuie să acopere un minim de 15. De asemenea, 

se recomandă ca pe 2 parcele alaturate să nu fie cultivat acelaşi tip de 

cultură. Nu se vor folosi pesticide chimice şi fertilizanţi chimici pe 

terenurile agricole din sit, substanţe care pot avea efect nedorit şi asupra 

altor specii. Vor putea fi folosite metode alternative, pesticide selective 

organice etc.Pentru a implementa acestă activitate este necesară 

realizarea unui studiu care să identifice atât proprietarii de terenuri, cât 

şi tipul de cultură folosită în general şi care să dea soluţii pentru 

implementarea acţiunii (comunicarea în prealabil începerii înfiinţării 

culturilor cu proprietarii sau gestionarii terenurilor, oferirea de 

alternative în cazul în care doi agricultori vecini ar întâmpina dificultăţi 

în alegerea tipului de cultură, oferirea de consultanţă pentru 

valorificarea produselor – chiar sub forma de schimb de produse între 

producători). Studiul se va realiza prin accesarea fondurilor destinate 

biodiversităţii. 

Zonele de 

reglementare 
nu este cazul 

Lista speciilor asociate măsurii restrictive 

nu este cazul 

   

4.2.2 Inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii 
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Tema asociată 
Inventarierea/evaluarea detaliată şi 

monitoringul biodiversităţii 

Cod obiectiv general 2784 

nu este cazul 

  

4.2.2.1 Recensămăntul în cazul speciilor de păsări la care nivelul populaţional este insuficient 

cunoscut şi monitorizarea speciilor de interes comunitar  

  

Cod obiectiv general 2784 

Cod obiectiv specific 4258 

nu este cazul 

  

4.2.2.1.17 Identificarea principalelor zone de cuibărit pentru Ciconia nigra şi speciile de 

răpitoare de zi, respectiv a principalelor zonelor de hrănire necesare pentru menţinerea 

populaţiilor de răpitoare 

  

Cod obiectiv general 2784 

Cod obiectiv specific 4258 

  

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421194 

nu este cazul 

  

4.2.2.1.17.17 Identificarea potenţialelor zone de cuibărit pentru Ciconia nigra şi speciile de 

răpitoare de zi, respectiv a principalelor zonelor de hrănire necesare pentru menţinerea 

populaţiilor de răpitoare 

  

Cod obiectiv general 2784 
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Cod obiectiv specific 4258 

Cod măsură specifică/măsură 

de management 
421194 

Cod activitate 123456799 

Descriere activitate 

La ora actuală, deşi există o estimare populaţională pentru 

speciile menţionate, cunoştinţele cu privire la locaţiile de 

cuibărit sunt limitate. În scopul aplicării măsurilor de protecţie 

active (zone tampon în jurul cuiburilor) se vor efectua 

transecte de căutare a cuiburilor în perioada de iarnă. Datele 

vor fi centralizate într-o bază comună , ce va conţine 

localizarea (cu coordonate GPS) cuiburilor identificate. 

Detaliile metodologice vor fi descrise în cadrul planului de 

monitorizare. Cuiburile identificate vor fi verificate în 

perioada de cuibărit. De asemenea, se vor colecta informaţii 

referitoare la zonele principale de hrănire folosite de speciile 

menţionate. Studiul de identificare se va realiza prin accesarea 

fondurilor destinate biodiversităţii, monitorizarea cuiburilor 

se va realiza prin activităţile de patrulare. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

Lista speciilor asociate activităţii 

 

Cod EUNIS Denumire ştiinţifică Denumire populară Grupă 

970 Ciconia nigra nigra Avifauna 

899 Aquila pomarina pomarina Avifauna 

1195 Pernis apivorus L. Viespar Avifauna 

1042 Falco vespertinus vespertinus Avifauna 
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Lista impacturilor asociate speciilor 

 

Cod 

impact 

Denumire 

impact 
Tip impact 

Cod 

EUNIS 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară 
Grupă 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Ameninţare 

viitoare 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Ameninţare 

viitoare 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Ameninţare 

viitoare 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

D01.02 
drumuri, 

autostrăzi 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D01.02 
drumuri, 

autostrăzi 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 
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D01.02 
drumuri, 

autostrăzi 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

D02.01.01 

linii electrice şi 

de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D02.01.01 

linii electrice şi 

de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D02.01.01 

linii electrice şi 

de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

E01.02 
urbanizare 

discontinua 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

E01.02 
urbanizare 

discontinua 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 
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F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

F04.02 

colectarea 

(ciuperci, 

licheni, fructe de 

pădure etc) 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

F04.02 

colectarea 

(ciuperci, 

licheni, fructe de 

pădure etc) 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

G01.03 
vehicule cu 

motor 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

G01.03 
vehicule cu 

motor 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

A03.01 

cosire intensivă 

sau 

intensificarea 

cosirii 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 
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A04.01.05 

păşunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

A04.01.05 

păşunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 
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A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 

A10.01 

îndepărtarea 

gardurilor vii si 

a crângurilor sau 

tufişurilor 

Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 

A10.01 

îndepărtarea 

gardurilor vii si 

a crângurilor sau 

tufişurilor 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 
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refaceree 

naturală 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

 

   

4.2.2.1.18 Evaluarea efectivelor populaţionale şi a distribuţiei speciilor Crex crex, Caprimulgus 

europaeus, Strix uralensis, Bubo bubo, Bonasa bonasia, Aythya nyroca 

  

Cod obiectiv general 2784 

Cod obiectiv specific 4258 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421137 

nu este cazul  

  

4.2.2.1.18.18 Evaluarea efectivelor populaţionale şi a distribuţiei speciilor Crex crex, 

Caprimulgus europaeus, Strix uralensis, Bubo bubo, Bonasa bonasia, Aythya nyroca 

  

Cod obiectiv general 2784 

Cod obiectiv specific 4258 
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Cod măsură specifică/măsură 

de management 
421137 

Cod activitate 123456800 

Descriere activitate 

Pentru speciile menţionate este necesară o evaluare detaliată 

în scopul reevaluării efectivelor, trasării hărţilor detaliate de 

distribuţie şi a instituirii măsurilor active de conservare. În 

primii 3 ani de implementare, se va realiza evaluarea 

populaţiilor acestor specii şi trasarea hărţilor detaliate de 

distribuţie conform metodologiilor specifice care vor fi 

elaborate pentru fiecare specie în parte. Hărţile de distribuţie 

pentru Crex crex se vor folosi pentru implementarea măsurii 

1.2.2. În perioada de implementare se va evalua şi 

importanţa sitului pentru specia Aythya nyroca.Studiul de 

identificare se va realiza prin accesarea fondurilor destinate 

biodiversităţii, monitorizarea se va realiza prin activităţile de 

patrulare. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

Lista speciilor asociate activităţii 

 

Cod EUNIS Denumire ştiinţifică Denumire populară Grupă 

1289 Strix uralensis uralensis Avifauna 

995 Crex crex crex Avifauna 

913 Bonasa bonasia iernucă Avifauna 

919 Bubo bubo bubo Avifauna 

941 Caprimulgus europaeus Caprimulg Avifauna 

911 Aythya nyroca nyroca Avifauna 
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Lista impacturilor asociate speciilor 

 

Cod 

impact 

Denumire 

impact 

Tip 

impact 

Cod 

EUNIS 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară 
Grupă 

D02.01.01 

linii electrice 

şi de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
1289 Strix uralensis uralensis Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1289 Strix uralensis uralensis Avifauna 

F03.01 Vânătoare 
Presiune 

actuală 
913 

Bonasa 

bonasia 
iernucă Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
911 

Aythya 

nyroca 
nyroca Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 919 Bubo bubo bubo Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 1289 Strix uralensis uralensis Avifauna 

F04.02 

colectarea 

(ciuperci, 

licheni, 

fructe de 

pădure etc) 

Presiune 

actuală 919 Bubo bubo bubo Avifauna 

A03.01 

cosire 

intensivă sau 

Presiune 

actuală 995 Crex crex crex Avifauna 
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intensificarea 

cosirii 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 941 

Caprimulgus 

europaeus Caprimulg Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 919 Bubo bubo bubo Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 941 

Caprimulgus 

europaeus Caprimulg Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 913 

Bonasa 

bonasia iernucă Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 1289 Strix uralensis uralensis Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor 

uscaţi sau in 

curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
919 Bubo bubo bubo Avifauna 
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B02.04 

îndepărtarea 

arborilor 

uscaţi sau in 

curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1289 Strix uralensis uralensis Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
919 Bubo bubo bubo Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
913 

Bonasa 

bonasia 
iernucă Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1289 Strix uralensis uralensis Avifauna 

 

   

4.2.2.1.19 Evaluarea efectivelor speciei Falco vespertinus şi a zonelor utilizate 

  

Cod obiectiv general 2784 

Cod obiectiv specific 4258 
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Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421138 

nu este cazul 

  

4.2.2.1.19.19 Evaluarea efectivelor speciei Falco vespertinus şi a zonelor utilizate 

  

Cod obiectiv general 2784 

Cod obiectiv specific 4258 

Cod măsură specifică/măsură 

de management 
421138 

Cod activitate 123456801 

Descriere activitate 

Se vor efectua evaluări în perioadele de migraţie ale speciei 

şi se vor identifica potenţialele locuri de înnoptare din sit. 

Activitatea se va desfăşura conform unui protocol specific de 

monitorizare a efectivelor migratoare.Studiul de identificare 

se va realiza prin accesarea fondurilor destinate 

biodiversităţii, monitorizarea se va realiza prin activităţile de 

patrulare. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

Lista speciilor asociate activităţii 

Cod EUNIS Denumire ştiinţifică Denumire populară Grupă 

1042 Falco vespertinus vespertinus Avifauna 

 

Lista impacturilor asociate speciilor 
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Cod 

impact 

Denumire 

impact 

Tip 

impact 

Cod 

EUNIS 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară 
Grupă 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 

A08 

Fertilizarea 

(cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 

A10.01 

îndepărtarea 

gardurilor 

vii si a 

crângurilor 

sau 

tufişurilor 

Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 

 

   

4.2.2.1.20 Monitorizarea speciilor de păsări criteriu din cadrul sitului 

  

Cod obiectiv general 2784 

Cod obiectiv specific 4258 
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Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421140 

nu este cazul 

  

4.2.2.1.20.20 Monitorizarea speciilor de păsări criteriu din cadrul sitului 

  

Cod obiectiv general 2784 

Cod obiectiv specific 4258 

Cod măsură specifică/măsură 

de management 
421140 

Cod activitate 123456802 

Descriere activitate 

În cadrul acestei activităţi se va elabora planul general de 

monitorizare/evaluare pentru speciile criteriu în baza cărora a 

fost desmnat situl. Planul de monitorizare va avea o perioadă 

de implementare de 5 ani. În cadrul planului vor fi actualizate 

protocoalele de monitorizare pentru speciile criteriu şi se vor 

stabili resursele umane şi materiale necesare desfăşurării. 

Planul va fi implementat pe perioada de desfăşurare a 

planului de management, cu rapoarte anuale de activitate. În 

alcătuirea planului de monitorizare se va ţine cont de 

metodologia şi indicatorii recomandaţi în studiul de evaluare 

a populaţiilor speciilor criteriu anexat planului de 

management. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

Lista speciilor asociate activităţii 
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Cod EUNIS Denumire ştiinţifică Denumire populară Grupă 

1289 Strix uralensis uralensis Avifauna 

969 Ciconia ciconia ciconia Avifauna 

970 Ciconia nigra nigra Avifauna 

899 Aquila pomarina pomarina Avifauna 

1195 Pernis apivorus L. Viespar Avifauna 

995 Crex crex crex Avifauna 

855 Alcedo atthis atthis Avifauna 

1218 Picus canus ghionoaie sură Avifauna 

1007 Dendrocopos leucotos 

ciocănitoare cu 

spatele alb Avifauna 

1011 Dendrocopos medius ciocănitoare de stejar Avifauna 

1014 Dryocopus martius martius Avifauna 

1043 Ficedula albicollis L. Muscar gulerat Avifauna 

1045 Ficedula parva L muscar mic Avifauna 

1100 Lanius minor minor Avifauna 

1126 Lullula arborea (L) ciocârlia de pădrue Avifauna 

1098 Lanius collurio collurio Avifauna 

1042 Falco vespertinus vespertinus Avifauna 

913 Bonasa bonasia iernucă Avifauna 

919 Bubo bubo bubo Avifauna 

941 Caprimulgus europaeus Caprimulg Avifauna 

911 Aythya nyroca nyroca Avifauna 

 



 

356 

 

Lista impacturilor asociate speciilor 

Cod 

impact 

Denumire 

impact 
Tip impact 

Cod 

EUNIS 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară 
Grupă 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
970 Ciconia nigra nigra Avifauna 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
1100 Lanius minor minor Avifauna 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
1126 

Lullula 

arborea (L) 

ciocârlia de 

pădrue 
Avifauna 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
970 Ciconia nigra nigra Avifauna 
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A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
1100 Lanius minor minor Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
1126 

Lullula 

arborea (L) 

ciocârlia de 

pădrue 
Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

Presiune 

actuală 
941 

Caprimulgus 

europaeus 
Caprimulg Avifauna 
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substanţe 

chimice 

A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 

A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
1100 Lanius minor minor Avifauna 

A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
1126 

Lullula 

arborea (L) 

ciocârlia de 

pădrue 
Avifauna 

A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
970 Ciconia nigra nigra Avifauna 

A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A10.01 

îndepărtarea 

gardurilor vii 

si a crângurilor 

sau tufişurilor 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A10.01 

îndepărtarea 

gardurilor vii 

si a crângurilor 

sau tufişurilor 

Presiune 

actuală 
1218 Picus canus 

ghionoaie 

sură 
Avifauna 

A10.01 

îndepărtarea 

gardurilor vii 

si a crângurilor 

sau tufişurilor 

Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 

A10.01 
îndepărtarea 

gardurilor vii 

Presiune 

actuală 
1100 Lanius minor minor Avifauna 
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si a crângurilor 

sau tufişurilor 

A10.01 

îndepărtarea 

gardurilor vii 

si a crângurilor 

sau tufişurilor 

Presiune 

actuală 
1126 

Lullula 

arborea (L) 

ciocârlia de 

pădrue 
Avifauna 

A04.01.05 

păşunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A04.01.05 

păşunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A04.01.05 

păşunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

A03.01 

cosire 

intensivă sau 

intensificarea 

cosirii 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A03.01 

cosire 

intensivă sau 

intensificarea 

cosirii 

Presiune 

actuală 
970 Ciconia nigra nigra Avifauna 

A03.01 
cosire 

intensivă sau 

Presiune 

actuală 
995 Crex crex crex Avifauna 
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intensificarea 

cosirii 

A03.01 

cosire 

intensivă sau 

intensificarea 

cosirii 

Presiune 

actuală 
1126 

Lullula 

arborea (L) 

ciocârlia de 

pădrue 
Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1289 

Strix 

uralensis 
uralensis Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
970 Ciconia nigra nigra Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1218 Picus canus 

ghionoaie 

sură 
Avifauna 

B02 
Gestionarea şi 

utilizarea 

Presiune 

actuală 
913 

Bonasa 

bonasia 
iernucă Avifauna 
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pădurii şi 

plantaţiei 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar 
Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1045 

Ficedula 

parva L 
muscar mic Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1007 

Dendrocopos 

leucotos 

ciocănitoare 

cu spatele 

alb 

Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1043 

Ficedula 

albicollis L. 

Muscar 

gulerat 
Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1014 

Dryocopus 

martius 
martius Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
941 

Caprimulgus 

europaeus 
Caprimulg Avifauna 

B02 
Gestionarea şi 

utilizarea 

Presiune 

actuală 
919 Bubo bubo bubo Avifauna 
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pădurii şi 

plantaţiei 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 1289 

Strix 

uralensis uralensis Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 1218 Picus canus 

ghionoaie 

sură Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 1045 

Ficedula 

parva L muscar mic Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 1007 

Dendrocopos 

leucotos 

ciocănitoare 

cu spatele 

alb Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 1043 

Ficedula 

albicollis L. 

Muscar 

gulerat Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor uscaţi 

Presiune 

actuală 1014 

Dryocopus 

martius martius Avifauna 
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sau in curs de 

uscare 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 919 Bubo bubo bubo Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1289 

Strix 

uralensis 
uralensis Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
970 Ciconia nigra nigra Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 
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B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1218 Picus canus 

ghionoaie 

sură 
Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
913 

Bonasa 

bonasia 
iernucă Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar 
Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1045 

Ficedula 

parva L 
muscar mic Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1007 

Dendrocopos 

leucotos 

ciocănitoare 

cu spatele 

alb 

Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

Presiune 

actuală 
1043 

Ficedula 

albicollis L. 

Muscar 

gulerat 
Avifauna 
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refaceree 

naturală 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1014 

Dryocopus 

martius 
martius Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
919 Bubo bubo bubo Avifauna 

D01.02 
drumuri, 

autostrăzi 

Presiune 

actuală 
970 Ciconia nigra nigra Avifauna 

D01.02 
drumuri, 

autostrăzi 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D01.02 
drumuri, 

autostrăzi 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Presiune 

actuală 
970 Ciconia nigra nigra Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 
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E01.02 
urbanizare 

discontinua 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

E01.02 
urbanizare 

discontinua 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

F03.01 Vânătoare 
Presiune 

actuală 
913 

Bonasa 

bonasia 
iernucă Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
1289 

Strix 

uralensis 
uralensis Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
970 Ciconia nigra nigra Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
1042 

Falco 

vespertinus 
vespertinus Avifauna 

D02.01.01 

linii electrice şi 

de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 
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D02.01.01 

linii electrice şi 

de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
970 Ciconia nigra nigra Avifauna 

D02.01.01 

linii electrice şi 

de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D02.01.01 

linii electrice şi 

de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1289 

Strix 

uralensis 
uralensis Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
970 Ciconia nigra nigra Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1218 Picus canus 

ghionoaie 

sură 
Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar 
Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1045 

Ficedula 

parva L 
muscar mic Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1007 

Dendrocopos 

leucotos 

ciocănitoare 

cu spatele 

alb 

Avifauna 
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D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1043 

Ficedula 

albicollis L. 

Muscar 

gulerat 
Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1098 

Lanius 

collurio 
collurio Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1014 

Dryocopus 

martius 
martius Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1126 

Lullula 

arborea (L) 

ciocârlia de 

pădrue 
Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Ameninţare 

viitoare 
970 Ciconia nigra nigra Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Ameninţare 

viitoare 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Ameninţare 

viitoare 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

 

   

4.2.2.2 Evaluarea unor factori de potenţial impact negativ asupra speciilor de interes comunitar 

şi a unor tehnici alternative de management al habitatelor din sit 

  

Cod obiectiv general 2784 

Cod obiectiv specific 4259 

nu este cazul 

  



 

369 

 

4.2.2.2.21 Investigarea şi evaluarea utilizării şi a tipurilor de pesticide folosite în pajiştile, 

păşunile şi terenurile agricole din sit 

  

Cod obiectiv general 2784 

Cod obiectiv specific 4259 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421141 

nu este cazul  

  

4.2.2.2.21.21 Investigarea şi evaluarea utilizării şi a tipurilor de pesticide folosite în pajiştile, 

păşunile şi terenurile agricole din sit 

  

Cod obiectiv general 2784 

Cod obiectiv specific 4259 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421141 

Cod activitate 123456803 

Descriere activitate 

Neexistând o situaţie centralizată a utilizării pesticidelor în sit, 

impactul acestor practici nu poate fi estimat. În acest sens se va 

realiza un studiu referitor la utilizarea şi tipurile de pesticide 

utilizate în sit. Deasemenea se va investiga folosirea substanţelor 

otrăvitoare utilizate pentru protecţia culturilor şi a fondului 

cinegetic. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

Lista impacturilor asociate activităţii 
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Cod impact Denumire impact Tip impact 

A07 
utilizarea produselor biocide, 

hormoni şi substanţe chimice 
Presiune actuală 

 

   

4.2.2.2.22 Evaluarea speciilor şi a distribuţiei plantelor invazive în sit (lista de specii potenţial 

invazive) 

  

Cod obiectiv general 2784 

Cod obiectiv specific 4259 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421142 

nu este cazul 

  

4.2.2.2.22.22 Evaluarea speciilor şi a distribuţiei plantelor invazive în sit (lista de specii potenţial 

invazive) 

  

Cod obiectiv general 2784 

Cod obiectiv specific 4259 

Cod măsură specifică/măsură de management 421142 

Cod activitate 123456804 

Descriere activitate 

Speciile invazive pot afecta 

calitatea pajiştilor care 

constituie 25% din suprafaţa 

sitului. Gradul de expansiune 

al acestora este insuficient 

cunoscut şi poate afecta 
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calitatea habitatului de hrănire 

pentru speciile criteriu din sit. 

Se va efectua un studiu pentru 

evaluarea amplitudinii acestui 

fenomen, cauze şi a 

modalităţilor de eradicare a 

speciilor problematice. De 

asemenea, pentru activităţi de 

replantari etc. se vor utiliza 

numai specii 

autohtone.Studiul de evaluare 

se va realiza prin accesarea 

fondurilor destinate 

biodiversităţii. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

Lista speciilor asociate activităţii 

 

Cod EUNIS Denumire ştiinţifică Denumire populară Grupă 

969 Ciconia ciconia ciconia Avifauna 

899 Aquila pomarina pomarina Avifauna 

1195 Pernis apivorus L. Viespar Avifauna 

995 Crex crex crex Avifauna 

 

Lista impacturilor asociate speciilor 

 

Cod 

impact 
Denumire impact Tip impact 

Cod 

EUNIS 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară 
Grupă 
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D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Ameninţare 

viitoare 
1195 

Pernis 

apivorus 

L. 

Viespar Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Ameninţare 

viitoare 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus 

L. 

Viespar Avifauna 

D01.01 

poteci, trasee, 

trasee pentru 

ciclism 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D01.02 drumuri, autostrăzi 
Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus 

L. 

Viespar Avifauna 

D01.02 drumuri, autostrăzi 
Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D02.01.01 
linii electrice şi de 

telefon suspendate 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus 

L. 

Viespar Avifauna 

D02.01.01 
linii electrice şi de 

telefon suspendate 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D02.01.01 
linii electrice şi de 

telefon suspendate 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus 

L. 

Viespar Avifauna 
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D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

E01.02 
urbanizare 

discontinua 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus 

L. 

Viespar Avifauna 

E01.02 
urbanizare 

discontinua 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

F03.02.03 
capcane, otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus 

L. 

Viespar Avifauna 

F03.02.03 
capcane, otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

F03.02.03 
capcane, otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

F04.02 

colectarea 

(ciuperci, licheni, 

fructe de pădure 

etc) 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus 

L. 

Viespar Avifauna 

F04.02 

colectarea 

(ciuperci, licheni, 

fructe de pădure 

etc) 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

G01.03 vehicule cu motor 
Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus 

L. 

Viespar Avifauna 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 
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A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A03.01 

cosire intensivă 

sau intensificarea 

cosirii 

Presiune 

actuală 
995 Crex crex crex Avifauna 

A03.01 

cosire intensivă 

sau intensificarea 

cosirii 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A04.01.05 

păşunatul intensiv 

în amestec de 

animale 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus 

L. 

Viespar Avifauna 

A04.01.05 

păşunatul intensiv 

în amestec de 

animale 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A04.01.05 

păşunatul intensiv 

în amestec de 

animale 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor biocide, 

hormoni şi 

substanţe chimice 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor biocide, 

hormoni şi 

substanţe chimice 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 
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A08 
Fertilizarea (cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
969 

Ciconia 

ciconia 
ciconia Avifauna 

A10.01 

îndepărtarea 

gardurilor vii si a 

crângurilor sau 

tufişurilor 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus 

L. 

Viespar Avifauna 

B02 

Gestionarea şi 

utilizarea pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree naturală 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus 

L. 

Viespar Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră fără 

replantare sau 

refaceree naturală 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

 

  

4.2.2.2.23 Investigarea posibilităţii obţinerii unei structuri pluriene a pădurii realizate prin 

tăieri selective (transformarea pădurii spre codru gradinarit) 

  

Cod obiectiv general 2784 

Cod obiectiv specific 4259 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421143 
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nu este cazul 

  

4.2.2.2.23.23 Investigarea posibilităţii obţinerii unei structuri pluriene a pădurii realizate prin 

tăieri selective (transformarea pădurii spre codru gradinarit) 

  

Cod obiectiv general 2784 

Cod obiectiv specific 4259 

Cod măsură specifică/măsură 

de management 
421143 

Cod activitate 123456805 

Descriere activitate 

Structura pluriană a pădurii conferă condiţii heterogene de 

habitat în fondul forestier, condiţii 

care fac posibilă existenţa unui spectru mai larg de specii. Se 

va realiza un studiu care să urmărească modalităţile de 

exploatare pentru a se obţine o astfel de structură în zonele 

unde acest lucru nu se întâmplă la momentul actual. Se va 

avea în vedere şi impactul economic pe care acest tip de 

administrare a fondului forestier îl presupune. Rezultatele 

acestui studiu vor fi încorporate în prevederile următorului 

plan de management al sitului dacă se vor dovedi fezabile. 

Se poate crea o modelare privind compoziţia avifaunistică 

(specii, densitati, zone de concentrare etc.) raportată la 

structura habitatului (structura pădurii – compoziţie, 

consistenţă, vârstă, etajare etc.) Studiul se va realiza prin 

accesarea fondurilor destinate biodiversităţii. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

Lista speciilor asociate activităţii 
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Cod EUNIS Denumire ştiinţifică Denumire populară Grupă 

1289 Strix uralensis uralensis Avifauna 

970 Ciconia nigra nigra Avifauna 

899 Aquila pomarina pomarina Avifauna 

1195 Pernis apivorus L. Viespar Avifauna 

1218 Picus canus ghionoaie sură Avifauna 

1007 Dendrocopos leucotos 
ciocănitoare cu 

spatele alb 
Avifauna 

1011 Dendrocopos medius ciocănitoare de stejar Avifauna 

1014 Dryocopus martius martius Avifauna 

1043 Ficedula albicollis L. Muscar gulerat Avifauna 

1045 Ficedula parva L muscar mic Avifauna 

913 Bonasa bonasia iernucă Avifauna 

919 Bubo bubo bubo Avifauna 

941 
Caprimulgus 

europaeus 
Caprimulg Avifauna 

 

Lista impacturilor asociate speciilor 

Cod 

impact 

Denumire 

impact 
Tip impact 

Cod 

EUNIS 

Denumire 

ştiinţifică 

Denumire 

populară 
Grupă 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

A01 Cultivare 
Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 
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A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A07 

utilizarea 

produselor 

biocide, 

hormoni şi 

substanţe 

chimice 

Presiune 

actuală 
941 

Caprimulgus 

europaeus 
Caprimulg Avifauna 

A08 

Fertilizarea 

(cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

A08 

Fertilizarea 

(cu 

îngrăşământ) 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A10.01 

îndepărtarea 

gardurilor vii 

si a 

crângurilor 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 
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sau 

tufişurilor 

A10.01 

îndepărtarea 

gardurilor vii 

si a 

crângurilor 

sau 

tufişurilor 

Presiune 

actuală 
1218 Picus canus 

ghionoaie 

sură 
Avifauna 

A04.01.05 

păşunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

A04.01.05 

păşunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

A03.01 

cosire 

intensivă sau 

intensificarea 

cosirii 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1289 

Strix 

uralensis 
uralensis Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 
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B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1218 Picus canus 

ghionoaie 

sură 
Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
913 

Bonasa 

bonasia 
iernucă Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar 
Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1045 

Ficedula 

parva L 
muscar mic Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1007 

Dendrocopos 

leucotos 

ciocănitoare 

cu spatele 

alb 

Avifauna 
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B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1043 

Ficedula 

albicollis L. 

Muscar 

gulerat 
Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
1014 

Dryocopus 

martius 
martius Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
941 

Caprimulgus 

europaeus 
Caprimulg Avifauna 

B02 

Gestionarea 

şi utilizarea 

pădurii şi 

plantaţiei 

Presiune 

actuală 
919 Bubo bubo bubo Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor 

uscaţi sau in 

curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1289 

Strix 

uralensis 
uralensis Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor 

uscaţi sau in 

curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1218 Picus canus 

ghionoaie 

sură 
Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor 

uscaţi sau in 

Presiune 

actuală 
1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar 
Avifauna 
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curs de 

uscare 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor 

uscaţi sau in 

curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1045 

Ficedula 

parva L 
muscar mic Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor 

uscaţi sau in 

curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1007 

Dendrocopos 

leucotos 

ciocănitoare 

cu spatele 

alb 

Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor 

uscaţi sau in 

curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
1043 

Ficedula 

albicollis L. 

Muscar 

gulerat 
Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor 

uscaţi sau in 

curs de  

uscare 

Presiune 

actuală 
1014 

Dryocopus 

martius 
martius Avifauna 

B02.04 

îndepărtarea 

arborilor 

uscaţi sau in 

curs de 

uscare 

Presiune 

actuală 
919 Bubo bubo bubo Avifauna 

B03 
exploatare 

forestieră 

Presiune 

actuală 
1289 

Strix 

uralensis 
uralensis Avifauna 
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fără 

replantare 

sau refaceree 

naturală 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
1218 Picus canus 

ghionoaie 

sură 
Avifauna 
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B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 
913 

Bonasa 

bonasia 
iernucă Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 1045 

Ficedula 

parva L muscar mic Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 1007 

Dendrocopos 

leucotos 

ciocănitoare 

cu spatele 

alb Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

Presiune 

actuală 1043 

Ficedula 

albicollis L. 

Muscar 

gulerat Avifauna 
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sau refaceree 

naturală 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 1014 

Dryocopus 

martius martius Avifauna 

B03 

exploatare 

forestieră 

fără 

replantare 

sau refaceree 

naturală 

Presiune 

actuală 919 Bubo bubo bubo Avifauna 

D01.02 

drumuri, 

autostrăzi 

Presiune 

actuală 970 

Ciconia 

nigra nigra Avifauna 

D01.02 

drumuri, 

autostrăzi 

Presiune 

actuală 899 

Aquila 

pomarina pomarina Avifauna 

D01.02 

drumuri, 

autostrăzi 

Presiune 

actuală 1195 

Pernis 

apivorus L. Viespar Avifauna 

D01.01 

poteci, 

trasee, trasee 

pentru 

ciclism 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

D01.01 
poteci, 

trasee, trasee 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 
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pentru 

ciclism 

D01.01 

poteci, 

trasee, trasee 

pentru 

ciclism 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

E01.02 
urbanizare 

discontinua 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

E01.02 
urbanizare 

discontinua 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

F03.01 Vânătoare 
Presiune 

actuală 
913 

Bonasa 

bonasia 
iernucă Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
1289 

Strix 

uralensis 
uralensis Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

F03.02.03 

capcane, 

otrăvire, 

braconaj 

Presiune 

actuală 
919 Bubo bubo bubo Avifauna 
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F04.02 

colectarea 

(ciuperci, 

licheni, 

fructe de 

pădure etc) 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

F04.02 

colectarea 

(ciuperci, 

licheni, 

fructe de 

pădure etc) 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

F04.02 

colectarea 

(ciuperci, 

licheni, 

fructe de 

pădure etc) 

Presiune 

actuală 
919 Bubo bubo bubo Avifauna 

G01.03 
vehicule cu 

motor 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

G01.03 
vehicule cu 

motor 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D02.01.01 

linii electrice 

şi de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
1289 

Strix 

uralensis 
uralensis Avifauna 

D02.01.01 

linii electrice 

şi de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

D02.01.01 

linii electrice 

şi de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 
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D02.01.01 

linii electrice 

şi de telefon 

suspendate 

Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1289 

Strix 

uralensis 
uralensis Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1218 Picus canus 

ghionoaie 

sură 
Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1011 

Dendrocopos 

medius 

ciocănitoare 

de stejar 
Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1045 

Ficedula 

parva L 
muscar mic Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1007 

Dendrocopos 

leucotos 

ciocănitoare 

cu spatele 

alb 

Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1043 

Ficedula 

albicollis L. 

Muscar 

gulerat 
Avifauna 

D02.02 conducte 
Presiune 

actuală 
1014 

Dryocopus 

martius 
martius Avifauna 

D01.01 
poteci, 

trasee, trasee 

Ameninţare 

viitoare 
970 

Ciconia 

nigra 
nigra Avifauna 
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pentru 

ciclism 

D01.01 

poteci, 

trasee, trasee 

pentru 

ciclism 

Ameninţare 

viitoare 
899 

Aquila 

pomarina 
pomarina Avifauna 

D01.01 

poteci, 

trasee, trasee 

pentru 

ciclism 

Ameninţare 

viitoare 
1195 

Pernis 

apivorus L. 
Viespar Avifauna 

 

 

4.2.3 Administrarea şi managementul efectiv al Sitului Natura 2000 şi asigurarea durabilităţii 

managementului 

  

Tema asociată 
Administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate şi 

asigurarea durabilităţii managementului 

Cod obiectiv 

general 
2786 

nu este cazul  

  

4.2.3.1 Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu scopul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes conservativ 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4240 

nu este cazul  
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4.2.3.1.24 Respectarea contractului de administrare privind aria specială avifaunistică 

ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt  

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4240 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 421144 

nu este cazul  

  

4.2.3.1.24.24 Respectarea contractului de administrare privind aria specială avifaunistică 

ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt  

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4240 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421144 

Cod activitate 123456806 

Descriere activitate 

Aria specială de protecţie avifaunistică ROSPA00827 Munţii Bodoc-

Baraolt este administrată în prezent de către Consiliul Judeţean 

Covasna, pe bază de contract de administrare încheiat cu autoritatea 

de mediu responsabilă, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. Pe baza prevederilor din acest contract administratorul sitului 

va lua toate măsurile pentru respectarea drepturilor şi obligaţiilor 

stipulate, conform legislaţiei în vigoare (ex: să asigure un buget care 

să permită buna administrare a ariei naturale protejate; să prezinte 

anual un raport privind starea ariei naturale protejate, modul de 

gestionare a eventualelor probleme apărute etc.). 
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Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.3.1.25 Dezvoltarea unei structuri de administrare proprii a sitului  

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4240 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421145 

nu este cazul  

  

4.2.3.1.25.25 Dezvoltarea unei structuri de administrare proprii a sitului  

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4240 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421145 

Cod activitate 123456807 

Descriere activitate 

Consiliul Judeţean Covasna, în calitate de administrator al sitului 

ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt va coordona toate activităţile de 

conservare şi management de pe teritoriul ariei protejate. Pentru 

eficienţa maximă se vor constitui structurile administrative necesare 

pentru supervizarea activităţiilor, şi anume: Administraţie, Consiliul 

Ştiinţific şi Consiliul 

Consultativ de Administrare. Pentru formarea acestor entităţi va fi 

depusă cerere la 
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Ministerul Mediul şi Schimbărilor Climatice de către administratorul 

sitului. Prin elaborarea regulamentelor de funcţionare vor fi 

specificate atribuţiile şi competenţele acestor structuri. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.3.1.26 Organizarea de întâlniri pentru funcţionarea structurilor de administrare 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4240 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421146 

nu este cazul  

  

4.2.3.1.26.26 Organizarea de întâlniri pentru funcţionarea structurilor de administrare 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4240 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421146 

Cod activitate 123456808 

Descriere activitate 

Pentru corelarea activităţilor de pe raza ariei naturale protejate cu 

asigurarea atingerii scopului ariei naturale protejate este necesară 

organizarea anuală a cel puţin două întâlniri ale administraţiei sitului 

cu instituţiile implicate în gestionarea resurselor naturale de pe raza 

ariei natuiale protejate şi cu reprezentanţi ai proprietarilor de terenuri. 

Astfel, pentru avizarea lucrărilor noi şi monitorizarea aplicării planului 

de management este necesară convocarea periodică a entităţilor cu 
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interese pe raza ariei naturale protejate. Cooperarea între instituţii 

situate la nivel local, judeţean, regional sau naţional reprezintă unul 

dintre elementele cheie de care depinde aplicarea planului de 

management. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.3.1.27 Asigurarea personalului necesar administrării ariei naturale protejate 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4240 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421147 

nu este cazul 

 

4.2.3.1.27.27 Asigurarea personalului necesar administrării ariei naturale protejate 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4240 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421147 

Cod activitate 123456809 

Descriere activitate 

În conformitate cu prevederile contractului de administrare încheiat cu 

autoritatea de mediu responsabilă, administratorul sitului este 

responsabil pentru asigurarea personalului necesar administrării ariei 

naturale protejate. În funcţie de bugetul elaborat anual, administratorul 

asigură prin personalul propriu desfăşurarea activităţilor de 

administrare, sau, alternativ va fi nevoie de completarea structurii de 
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administrare a ariei naturale protejate prin angajarea personalului 

necesar îndeplinirii atribuţiilor de administrare. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.3.1.28 Colaborarea cu toţi factorii interesaţi pentru desfăşurarea diferitelor activităţi ce 

vizează potenţialul sitului (cercetare, proiecte de conservare implementate în zonă, 

conştientizare, activităţi generatoare de venit, etc.) 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4240 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421148 

nu este cazul 

 

4.2.3.1.28.28 Colaborarea cu toţi factorii interesaţi pentru desfăşurarea diferitelor activităţi ce 

vizează potenţialul sitului (cercetare, proiecte de conservare implementate în zonă, 

conştientizare, activităţi generatoare de venit, etc.) 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4240 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421148 

Cod activitate 123456810 

Descriere activitate 

Pentru o implementare adecvată a măsurilor de management enunţate 

în prezentul plan de management este necesară încheierea unor 

protocoale de colaborare (în cazul în care ele există deja, trebuie 

completate şi actualizate conform măsurilor de management impuse de 
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prezentul plan de management) cu alte instituţii cheie şi cu 

custozi/administratori ai altor situri Natura 2000, în vederea 

schimbului de experienţă şi de bune practici, în special cu acele situri 

cu care se suprapune situl. Protocoale de colaborare vor fi încheiate şi 

cu proprietarii și administratorii de terenuri, respectiv 

furnizori/prestatori de servicii (ex. companii furnizori de energie 

electrică, firme care se ocupă de managementul deşeurilor etc.) pentru 

desfăşurarea optimă a măsurilor de management pe teritoriul sitului. 

Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

  

4.2.3.1.29 Implicarea unor instituţii/organizaţii partenere şi a comunităţii locale pentru 

realizarea unui management participativ 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4240 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421149 

nu este cazul  

  

4.2.3.1.29.29 Implicarea unor instituţii/organizaţii partenere şi a comunităţii locale pentru 

realizarea unui management participativ 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4240 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421149 
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Cod activitate 123456811 

Descriere activitate 

Pentru buna desfăşurare activităţiilor de cercetare, dezvoltare durabilă 

şi turism, este necesară încheierea unor protocoale de parteneriat cu 

instituţii de cercetare interesate de potenţialul zonei, organizaţii 

neguvernamenatele implicate în conservarea patrimoniului natural şi 

cultural al ariei şi firme private care promovează un turism şi o 

dezvoltare sustenabilă. Proprietarii și administratorii de terenuri și 

comunitatea locală trebuie consultată permanent şi implicată 

participativ în acţiunile de management prin întâlniri de informare 

periodice. 

Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

   

4.2.3.2 Asigurarea resurselor financiare necesare unei administrări optime 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4241 

  

nu este cazul 

  

4.2.3.2.30 Elaborarea bugetului anual necesar pentru activităţile de administrare şi 

management pentru atingerea scopului principal al planului de management din resurse proprii 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4241 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421150 

nu este cazul  



 

397 

 

  

4.2.3.2.30.30 Elaborarea bugetului anual necesar pentru activităţile de administrare şi 

management pentru atingerea scopului principal al planului de management din resurse proprii 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4241 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421150 

Cod activitate 123456812 

Descriere activitate 

Implementarea corectă a măsurilor de conservare prevăzute în planul 

de management necesită un managementul performant al personalului, 

a bugetului şi a resurselor infrastructurale din partea administraţiei 

sitului. În acest scop vor fi identificate resursele proprii ale 

administraţiei care pot fi redirecţionate pentru diferite activităţi din 

planul de management şi ulterior va fi elaborat bugetului de venituri şi 

cheltuieli anual (plan de lucru anual) care va fi alocat activităţiilor 

prevăzute. Această dinamică financiară va fi proiectată (şi ajustată, 

unde este cazul) pe toate perioda implementării planului de 

management. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

   

4.2.3.2.31 Identificarea unor noi surse de finanţare (accesare fonduri, sponsorizări) şi 

elaboarea unor proiecte de conservare cu finanţare externă 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4241 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421151 
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nu este cazul  

  

4.2.3.2.31.31 Identificarea unor noi surse de finanţare (accesare fonduri, sponsorizări) şi 

elaboarea unor proiecte de conservare cu finanţare externă 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4241 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421151 

Cod activitate 123456813 

Descriere activitate 

Având în vedere că resursele financiar proprii de multe ori se dovedesc 

insuficiente pentru a acoperii în totalitate cheltuielile ce presupun 

implementarea acţiunilor din planul de management, este necesară 

atragerea de surse de finanţare prin proiecte naţionale, internaţionale 

sau din mediul privat. În acest scop se vor elaborarea cereri de 

finanţare pentru diferite fonduri şi programe de finanţare care vizează 

conservarea valorilor naturale, se vor 

 
organiza campanii de strângere de fonduri (inclusiv 2%) şi se vor 

percepe taxe pentru avizele acordate. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.3.2.32 Întocmirea planurilor de lucru anuale 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4241 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421152 
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nu este cazul  

  

4.2.3.2.32.32 Întocmirea planurilor de lucru anuale 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4241 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421152 

Cod activitate 123456814 

Descriere activitate 

Pentru implementarea corectă a măsurilor de 

conservare prevăzute în planul de management 

de către personalul responsabil de administrare 

a sitului (desemnat sau nou angajat) vor fi 

elaborate planurile de lucru anuale în 

concordanţă cu calendarul activităţilor şi 

bugetul anual. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.3.3 Limitarea activităţilor ilegale şi dăunătoare valorilor naturale specifice sitului (braconaj 

piscicol şi cinegetic, exploatări neautorizate de material lemnos, poluare, managementul 

neadecvat al deşeurilor, incendieri, construcţii ilegale) 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 

nu este cazul  

  

4.2.3.3.33 Realizarea şi instalarea bornelor, panourilor şi indicatoarelor, pentru evidenţierea 

limitelor ariei naturale protejate 
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Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421153 

nu este cazul  

  

4.2.3.3.33.33 Realizarea şi instalarea bornelor, panourilor şi indicatoarelor, pentru evidenţierea 

limitelor ariei naturale protejate 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421153 

Cod activitate 123456815 

Descriere activitate 

Se va realiza stabilirea limitelor ariei de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt şi a diferitelor zone 

de protecţie (de interes deosebit din punct de vedere al biodiversităţii) 

prin marcarea în teren a limitelor (bornarea acesteia). Pentru locaţiile 

de o importanţă ridicată pentru reproducerea speciilor de păsări 

protejate (în special răpitoare) sau orice alte zone care vor fi 

considerate de către adminstratorul sitului de importanţă ridicată 

pentru biodiversitatea sitului, se va realiza o bază de date, care va fi 

transmisă către toti proprietarii de fond forestier (precum şi autorităţii 

de mediu), în vederea limitării activităţiilor în aceste zone conform 

acţiunii 1.1.2. Aceste locaţii vor fi verificate periodic şi întreţinute 

corespunzător de către administratorul sitului pe toată perioada 

planului de management.În cadrul sitului (la limita acestuia şi pe 

drumurile de acces principale) se vor amplasa panouri de avertizare 
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privind regulamentul ariei protejate şi normele de comportare a 

vizitatorilor. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.3.3.34 Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/ managementul ariei 

naturale protejate 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421154 

nu este cazul  

  

4.2.3.3.34.34 Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/ managementul 

ariei naturale protejate 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421154 

Cod activitate 123456816 

Descriere activitate 

După desemnarea/angajarea personalului implicat în managementul 

ariei naturale protejate se va realiza evaluarea nevoilor de formare a 

personalului. Pe baza rezultatelor vor fi elaborate materiale de instruire 

şi organizate cursuri de dezvoltare a capacităţii personalului implicat 

pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a structurilor de 
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administrare. Cursurile de instruire vor fi conduse de specialişti 

(biologi, ingineri silvici, experţi în activiţăti de supraveghere şi pază). 

Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

  

4.2.3.3.35 Implicarea activă a administratorului sitului în evaluarea activităţilor/resurselor 

cinegetice şi stoparea braconajului cinegetic  

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421155 

nu este cazul  

  

4.2.3.3.35.35 Implicarea activă a administratorului sitului în evaluarea activităţilor/resurselor 

cinegetice şi stoparea braconajului cinegetic  

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421155 

Cod activitate 123456817 

Descriere activitate 

Administratorul sitului va colabora cu asociaţiile de vânătoare în 

vederea cunoaşterii cât mai detaliată a activităţilor cinegetice care se 

desfăşoară pe teritoriul sitului, precum şi a datelor privind populaţiile 

speciilor cingetice de pe teritoriul sitului. În acest sens administratorul 

va putea participa la activităţile de evaluare a populaţiilor speciilor 
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cinegetice. În cazul în care datele colectate privind populaţia de 

iernucă (Bonasa bonasia - specie din Formularul Standard al sitului 

ROSPA0082 Munţii Bodoc Baraolt) vor indica un declin pronunţat, 

administratorul va impune restricţii privind vânătoarea la această 

specie pentru o perioadă suficientă de timp şi va lua măsuri necesare 

pentru refacerea populaţiei de ieruncă. De asemenea, administratorul 

va colabora cu asociaţiile de vânătoare, cu ITRSV, Poliția și 

Jandarmeria pentru combaterea braconajului cinegetic în sit şi 

învecinătatea sa, precum şi pentru stoparea fenomenului de colectare 

ilegală din natură a exemplarelor din faună (de exemplu colectarea 

ilegală a amfibienilor în zona localităţii Pădureni). Pentru sesizarea 

activităţilor de braconaj şi de colectare ilegală a exemplarelor din 

faună, administratorul va putea folosi reţelele de voluntari. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.3.3.36 Parteneriat cu Jandarmeria şi Garda de Mediu, APIA, Inspectoratul Silvic şi alte 

instituţii relevante pentru realizarea unui sistem de patrulare integrat 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421156 

nu este cazul  

  

4.2.3.3.36.36 Parteneriat cu Jandarmeria şi Garda de Mediu, APIA, Inspectoratul Silvic şi alte 

instituţii relevante pentru realizarea unui sistem de patrulare integrat 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 
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Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421156 

Cod activitate 123456818 

Descriere activitate 

Pentru urmărirea respectării regulamentului şi 

prevederilor planului de management, precum 

şi pentru asigurarea eficienţei personalului 

desemnat pentru pază şi supraveghere (agenţi 

ecologi), se va elaboara un plan de patrulare 

integrat, valabil pe tot parcursul implementării 

planului de management. Pentru eficientizarea 

activităţii agenţilor ecologi, se vor încheia 

protocoale de colaborare cu Jandarmeria şi 

Garda de Mediu, APIA, Inspectoratul Silvic şi 

alte instituţii relevante care posedă mijloacele 

legale şi capacitatea tehnică în cazul unor 

intervenţii necesare (ex. combaterea 

braconajului sau a extragerilor ilegale de 

material lemnos). 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.3.3.37 Întocmirea, aprobarea şi aplicarea planului de intervenţie şi instituirea unui sistem 

de reacţie rapidă pentru verificarea sesizărilor 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421157 

nu este cazul 

 



 

405 

 

4.2.3.3.37.37 Întocmirea, aprobarea şi aplicarea planului de intervenţie şi instituirea unui 

sistem de reacţie rapidă pentru verificarea sesizărilor 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421157 

Cod activitate 123456819 

Descriere activitate 

În corelaţie cu cele prevăzute în planurile de lucru anuale (acţiune 

3.2.3.) se va întocmi şi se va aplica în continuu un plan de intervenţie 

în regim de urgenţă pentru cazurile care necesită stopare imediată (ex. 

activităţi ilegale, cu potenţial dăunător patrimoniului natural). 

Folosind sprijinul acordat prin protocoalele de colaborare cu instituţii 

competente (acţiune 3.3.3.) se va interveni prompt şi eficace ori de 

căte ori integritatea patrimoniului natural sau starea de conservare a 

speciilor cheie va fi ameninţată. Pentru sesizarea cazurilor 

administratorul sitului, în colaborarea cu o companie telefonică va 

pune la dispoziţia publicului o linie de telefon accesibilă. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.3.3.38 Acordarea de avize (negative/pozitive) pentru proiectele şi planurile/programele care 

se realizează pe teritoriul ariei naturale protejate 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421158 
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nu este cazul  

  

4.2.3.3.38.38 Acordarea de avize (negative/pozitive) pentru proiectele şi planurile/programele 

care se realizează pe teritoriul ariei naturale protejate 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421158 

Cod activitate 123456820 

Descriere activitate 

Administratorul în calitate de autoritate administrativă a sitului 

ROSPA0082 Munţii BodocBaraolt pentru implementarea prevederilor 

din planul de management va evalua fiecare plan/program, proiect sau 

activitate cu potenţial efect negativ asupra valorilor naturale/culturale 

ale sitului şi după o analiză amănunţită va acorda aviz negativ sau 

pozitiv, în funcţie de caz.Această acţiune va fi corelată cu măsura 

5.3.2. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.3.3.39 3.3.7. Implicarea reţelelor de voluntari în raportarea imediata a delictelor 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421159 

nu este cazul 
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4.2.3.3.39.39 3.3.7. Implicarea reţelelor de voluntari în raportarea imediata a delictelor 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421159 

Cod activitate 123456821 

Descriere activitate 

Voluntariatul reprezintă o formă foarte eficientă prin care se poate 

realiza educaţia ecologică şi conştientizarea populaţiei din zonă 

privind valorile ocrotite în sit. Administratorul sitului va stimula 

activităţile de voluntariat atât prin racolare directă în interiorul sitului 

(responsabilizarea şi implicarea membrilor comunităţii locale) cât şi 

prin apelarea la reţele de voluntari deja existente. Administratorul 

sitului va elibera certificate de voluntar organizaţiilor sau persoanelor 

care vor desfăşura astfel de activităţi în folosul sitului. Pentru grupurile 

de voluntari se vor delimita spaţii amenajate pentru campare. 

Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

  

4.2.3.3.40 Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a ariei naturale 

protejate 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421160 

nu este cazul 
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4.2.3.3.40.40 Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a ariei naturale 

protejate 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421160 

Cod activitate 123456822 

Descriere activitate 

Pentru urmărirea respectării regulamentului şi a prevederilor planului 

de management şi asigurarea eficienţei personalului desemnat, 

administratorul sitului va achiziţiona/va desemna spre folosinţă (prin 

accesarea fondurilor structurale, guvernamentale sau resurse proprii 

existente, etc) elementele de logistică necesare, cum ar fi spre ex. un 

mimim de 2 (optim 4) autoturisme de teren, remorcă, cort de pândă, 

aparat foto cu accesorii, barcă gonflabilă, echipament individual (staţie 

radio recepţie-emisie, gps, schiuri de tură, legături de tură, clăpari de 

tură, beţe telescopice, piei focă cu accesorii, prindere, bocanci tip alpin 

de vară, bocanci tip alpin de iarnă, pantalon tip Goretex, hanorac de 

iarnă tip Goretex, suprapantalon, pantaloni scurţi, pantaloni de corp, 

cămaşă, bluză vant sau termoizolanta, tricou, mănuşi de protecţie iarna, 

şosete vară, şosete iarnă, rucsac 50 l, parazăpezi, binoclu, lanternă 

frontală, soluţie impermeabilizare textile, detergent ptr. echipament 

Goretex, spray întreţinere bocanci Goretex), respectiv alte echipamente 

considerate necesare pentru desfăşurarea activităţii şi va asigura 

întreţinerea acestora pe tot parcursul valabilităţii contractului de 

administrare. 

Echipamentele, soft-urile specifice procurate şi imobilele 

închiriate/cumpărate/construite vor fi destinate exclusiv executării 

activităţilor de conservare şi management.Administraţia sitului va avea 



 

409 

 

nevoie de un sediu propriu, situat astfel încât să permită atât accesul 

rapid în orice parte a sitului, dar şi să fie uşor de accesat de către 

publicul larg, având în vedere necesitatea emiterii avizelor, acordurilor 

pentru planuri şi proiecte, necesitatea contactului de zi cu zi cu 

intituţiile, persoanele interesate. Pentru realizarea sediului va fi nevoie 

accesarea 

 unor fonduri externe (de ex. POS Mediu). 

Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

  

4.2.3.3.41 Monitorizarea implementării planului de management şi realizarea raportărilor 

necesare către autorităţi relevante 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421161 

nu este cazul  

  

4.2.3.3.41.41 Monitorizarea implementării planului de management şi realizarea raportărilor 

necesare către autorităţi relevante 

  

Cod obiectiv general 2786 

Cod obiectiv specific 4242 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 421161 

Cod activitate 123456823 
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Descriere activitate 

Administratorul sitului va urmări realizarea indicatorilor de 

monitorizare (calitativi şi cantitativi), milestone-urilor şi a livrabilelor 

planului de management şi va ajusta/modifica indicatorii în funcţie de 

modificările inevitabile survenite în procesul de implementare a 

planului de management. Periodic vor fi elaborate rapoartele de 

activitate şi cele financiare necesare şi vor fi trimise, în funcţie de 

solicitări, către autorităţile relevante (Garda de Mediu, Ministerul 

Mediului şi Schimbărilor Climatice, Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Mediului 

 Administraţia Financiară etc). 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.4 Creşterea nivelului de conştientizare şi educaţie a publicului şi grupurilor interesate 

privind importanţa conservării biodiversităţii şi pentru obţinerea sprijinului în vederea realizării 

obiectivelor planului de management al sitului ROSPA0082Bodoc Baraolt 

  

Tema asociată 
Comunicare, educaţie ecologică şi 

conştientizarea publicului 

Cod obiectiv general 2787 

nu este cazul  

  

4.2.4.1 Promovarea valorilor naturale din cadrul Ariei Speciale de Protecţie Avifaunistică 

ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt prin intermediul materialelor informative, site-lui web şi 

altor mijloace de comunicare 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4243 

nu este cazul  
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4.2.4.1.42 Crearea unei identităţi vizuale a ariei naturale protejate 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4243 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421162 

nu este cazul  

  

4.2.4.1.42.42 Crearea unei identităţi vizuale a ariei naturale protejate 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4243 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421162 

Cod activitate 123456824 

Descriere activitate 

Crearea unei identităţi vizuale a ariei naturale protejate va avea drep 

scopul de a folosi elemente specifice (grafice, coloristice etc.) în 

vederea promovării unei identiţi vizuale distincte a ariei de protecţie 

specială avifaunistică ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt, atât pe plan 

intern cât şi extern, reprezentând un element cheie a strategiei de 

brand. În acest sens se va realiza în primul rând un manual de identitate 

al ariei naturale protejate în baza căruia se vor produce totalitatea 

materialelor ce vor fi folosite pentru circuitul comunicaţional intern şi 

mai ales extern, precum şi regulile de folosire a acestora.Elementele 

de identitate vizuale vor fi folosite de către administratorul ariei 

protejate, precum şi de către beneficiarii finanţărilor obţinute pentru 

implementarea diferitelor acţiuni ale planului de management al sitului 

(cu acordul administratorului). 
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Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

  

4.2.4.1.43 Realizarea site-ului web al ariei natural protejate ROSPA0082 Munţii Bodoc Baraolt 

şi actualizarea permanentă a acestuia cu informaţii relevante pentru factorii interesaţi şi 

publicul larg 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4243 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421163 

nu este cazul  

  

4.2.4.1.43.43 Realizarea site-ului web al ariei natural protejate ROSPA0082 Munţii Bodoc 

Baraolt şi actualizarea permanentă a acestuia cu informaţii relevante pentru factorii interesaţi 

şi publicul larg 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4243 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421163 

Cod activitate 123456825 

Descriere activitate 

Crearea site-lui web al ariei naturale protejate va contribui 

la:a)creşterea gradului de informare privind importanţa sitului pentru 

conservarea biodiversităţii;b)măsurile necesare (planificate şi în 

desfăşurare) pentru conservarea şi protecţia ariei 

protejate;c)regulamentul de funcţionare al ariei naturale 
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protejate;d)responsabilităţile administraţiei sitului;e)responsabilităţile 

proprietarilor privaţi şi de stat de pe suprafaţa ariei protejate;f)cerinţele 

privind dezvoltarea economică în cadrul sitului etc.;g)modalităţile de 

avizare a activităţilor economice cu posibil impact asupra ariei naturale 

protejate. h)de asemenea, prin intermediu site-ului web se vor promova 

valorilor naturale (speciile de păsări protejate, specii de plante protjate, 

pădurea resursă naturlă etc.), culturale (tradiţii şi obiceiuri din cadrul 

sitului, situri arheologice) şi istorice (monumente istorice, evenimente 

istorice) ale sitului. 

Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

  

4.2.4.1.44 Realizarea şi amplasarea de panouri informative în localităţile din cadrul sitului şi în 

sit 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4243 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421164 

nu este cazul  

  

4.2.4.1.44.44 Realizarea şi amplasarea de panouri informative în localităţile din cadrul sitului 

şi în sit 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4243 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421164 
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Cod activitate 123456826 

Descriere activitate 

Realizarea şi amplasarea de panouri informative privind importanţa 

sitului pentru conservarea biodiversităţii, specii sau habitate de interes 

din sit, anumite restricţii în cadrul zonei protejate, va contribui la o 

bună informate a publicului larg/vizitatorilor şi la îmbunătăţirea 

condiţiilor de protecţie a speciilor sensibile.Panourile informative vor 

fi amplasate la intrările principale (drumurile de access cele mai 

circulate) în cadrul sitului şi în localităţile din apropierea sitului. 

Numărul de localităţi şi localităţile unde vor fi amplasate panourile vor 

fi selectate de către administratorului sitului în funcţie de fluxul de 

vizitatori şi 

 de gradul de impact antropic prezent în aceste zone. 

Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

  

4.2.4.1.45 Realizarea de materiale informative referitoare la aria naturală protejată (de ex. 

pliante, broşuri, CD-uri, cărţi, albume, filme, vederi, calendare etc.), de promovarea a valorilor 

naturale, culturale şi istorice ale sitului 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4243 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421165 

nu este cazul  

  

4.2.4.1.45.45 Realizarea de materiale informative referitoare la aria naturală protejată (de ex. 

pliante, broşuri, CD-uri, cărţi, albume, filme, vederi, calendare etc.), de promovarea a valorilor 

naturale, culturale şi istorice ale sitului 
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Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4243 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421165 

Cod activitate 123456827 

Descriere activitate 

Pentru a face cunoscute valorile naturale, 

culturale şi istorice din cadrul sitului şi pentru 

a spori gradul de interes pentru zonă se vor 

produce o gamă variată de materiale 

informative ce vor contrubui la o cunoaştere 

mai bună a biodiversităţii din cadrul sitului, a 

speciilor de păsări protejate din sit, a acţiunilor 

desfăşurate de către administrator, problemele 

cu care se confruntă administratorul în 

impelementarea măsurilor de management, 

restricţiilor din cadrul sitului, proiectele 

desfăşurate etc. Materialele informative se vor 

realiza în funcţie de grupul ţintă (ex: elevi, 

turişti, autorităţi locale, localnici etc.) şi de 

mesajul care se doreşte a fi transmis. 

Materialele informative vor fi distribuite la 

punctele de informare şi centrul de vizitare şi 

folosite la diferite evenimente organizate de 

către administrator sau autorităţile locale şi 

judeţene. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.4.2 Crearea/amenajarea spaţiilor de distribuire a informaţiilor privind aria de protecţie 

specială avifaunistică ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt 
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Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4244 

nu este cazul  

  

4.2.4.2.46 Amenajarea unor puncte de informare pentru publicul larg 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4244 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421166 

nu este cazul  

  

4.2.4.2.46.46 Amenajarea unor puncte de informare pentru publicul larg 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4244 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421166 

Cod activitate 123456828 

Descriere activitate 

În scopul promovării ariei naturale protejate ROSPA0082 Munţii 

Bodoc Baraolt se vor amenaja puncte de informare care vor conţine în 

permanenţă materiale informative despre aria protejată, activităţile 

care se desfăşoară în cadrul sitului, evenimentele ce urmează a fi 

organizate în legătură cu aria protejată. Punctele de informare vor fi 

amenajate la sediul administraţiei sitului, şi în localităţile: Băţani – 

locaţia cantonului Hatod, Bixad – locaţia cantonului spre Balvanyos 

şi în zona Sfântu-Gheorghe – Şugaş Băi. Personalul acestor locaţii va 
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fi instruit în vederea oferirii de informaţii de bază despre sit şi 

regulamentul de vizitare al acestuia, precum şi valorile naturale ale 

zonei. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.4.2.47 Crearea şi amenajarea unui centru de vizitare pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4244 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421167 

nu este cazul  

  

4.2.4.2.47.47 Crearea şi amenajarea unui centru de vizitare pentru aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4244 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421167 

Cod activitate 123456829 

Descriere activitate 

În scopul atragerii vizitatorilor şi a promovării valorilor naturale (dar şi 

culturale şi istorice) ale sitului ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt, 

administratorul va crea şi amenaja, prin intermediul unui proiect, un 

centru de vizitare. Amplasamentul centrului de vizitare a fost selectat 

în zona comunei Reci, în baza unei analize privind fluxul de 
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vizitatori/turişti în diferite zone ale sitului şi ale previziunilor viitoare.În 

cadrul centrului de vizitare se vor amenaja spaţii pentru materiale 

informative, pentru expoziţii de fotografie permanente sau temporare, 

un (mini)muzeu privind valorile naturale, culturale şi istorice ale sitului 

sau din vecinătatea acestuia. De asemenea, se pot amenaja spaţii de 

cercetare pentru studenţi/doctoranţi/cercetători care vor putea realiza 

activităţi de cercetare în cadrul sitului. Prezenţa activităţilor de 

cercetare va contribui la atragerea fondurilor de cercetare. În acest sens, 

administratorul sitului va promova posibilitatea de realizare a 

studiilor/activităţilor de cercetare în cadrul sitului către diferite instituţii 

de învăţământ naţionale. 

Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

  

4.2.4.3 Desfăsurarea de activităţi educaţionale şi conştientizare privind biodiversitatea din 

cadrul sitului ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4245 

nu este cazul  

  

4.2.4.3.48 Realizarea unei campanii de conştientizare privind situl ROSPA0082 Munţii Bodoc-

Baraolt, importanţa valorilor sale naturale, culturale şi istorice 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4245 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421168 

nu este cazul  
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4.2.4.3.48.48 Realizarea unei campanii de conştientizare privind situl ROSPA0082 Munţii 

Bodoc-Baraolt, importanţa valorilor sale naturale, culturale şi istorice 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4245 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421168 

Cod activitate 123456830 

Descriere activitate 

Campania de conştientizare va viza consolidarea acţiunilor către un 

mesaj centrat atât pe scopul planului de management cât şi pe acţiunile 

de management ce se vor desfăşoara în cadrul sitului.Obiectivele 

campaniei de conştientizare se vor orienta spre:a)conştientizarea 

grupurilor ţintă privind speciilor de păsări prioritare pentru care a fost 

desemnat situl şi măsurile necesare de protecţie/conservare pentru 

acestea;b)conştientizarea membrilor grupurilor ţintă privind 

oportunităţile (economice) existente în cadrul sitului;c)conştientizarea 

grupurilor ţintă privind regulamentul şi legislaţia specifică care se 

aplică pe teritoriul sitului;d)atragea participării reprezentanţilor 

grupurilor ţintă în acţiunile ce se vor desfăşura în cadrul 

sitului;Campania de conştientizare va cuprinde diferite activităţi 

precum: întâlniri cu localnicii, întâlniri cu instituţiile de învăţământ din 

perimetrul sitului; Transmiterea cunoștințelor despre mediul nocturn 

natural reprezintă o parte importantă a programului de instruire. 

Programele de instruire și prezentare vor avea în vedere noțiunile 

luminilor perturbante, mediul nocturn, efectul asupra faunei și valorii 

peisagistice. Admnistrația va organiza în mod regulat prezentări, ture 

cu marele public etc. 
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introducerea informaţiilor educative privind situl ROSPA0082 Munţii 

Bodoc-Baraolt în cadrul şcolilor; conferinţe de presă, comunicate de 

presă; etc.Acestă acţiune poate fi corelată cu acţiunile 

4.1.3., 4.1.4.., 4.3.2. şi 4.3.3. 

Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

  

4.2.4.3.49 Implementarea unor activităţi educaţionale (cercuri tematice, ziua Păsărilor, ziua 

Internaţională a Pădurilor, Ziua Mediului etc.) pentru a informa populaţia locală cu privire la 

importanţa speciilor de păsări din cadrul sitului 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4245 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421169 

nu este cazul  

  

4.2.4.3.49.49 Implementarea unor activităţi educaţionale (cercuri tematice, ziua Păsărilor, ziua 

Internaţională a Pădurilor, Ziua Mediului etc.) pentru a informa populaţia locală cu privire la 

importanţa speciilor de păsări din cadrul sitului 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4245 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421169 

Cod activitate 123456831 
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Descriere activitate 

Activităţile educaţionale vor contribui la educarea tinerei generaţii. 

Astfel, se vor stabili tematici specifice care vor fi abordate în profil 

educaţional în fiecare an (spre ex: protecţia păsărilor, gestionarea 

deşeurilor şi igienizarea sitului, protecţia pădurii etc.). Tematicile vor 

ţine cont de problemele caracteristice la un moment dat în cadrul 

sitului, dar şi de viziunea de ansamblu al administraţiei ariei naturale 

protejate faţă de problemele care urmează a fi rezolvate. Activităţile 

educaţionale, de asemenea, vor contribui la educarea tinerei generaţii. 

În programul activităţilor educaţionale vor fi incluse sărbătorile 

clasice din calendarul mediului: Ziua Pământului, Ziua Mediului, Ziua 

Păsărilor etc.De asemenea, se va stabili Ziua ariei naturale protejate 

cu scopul de a creşte popularitatea ariei naturale protejate în rândul 

populaţiei rezidente nu ca pe un nou factor de presiune din partea 

statului, ci ca o valoare locală şi regională. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.4.3.50 Realizarea de expoziţii de fotografii cu valorile naturale, culturale şi istorice din 

cardul şi vecinătatea ariei naturale protejate 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4245 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421170 

nu este cazul  

  

4.2.4.3.50.50 Realizarea de expoziţii de fotografii cu valorile naturale, culturale şi istorice din 

cardul şi vecinătatea ariei naturale protejate 

  

Cod obiectiv general 2787 
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Cod obiectiv specific 4245 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421170 

Cod activitate 123456832 

Descriere activitate 

Realizarea de expoziţii de fotografii va contribui la creşterea nivelul 

de informare şi promovare a sitului. Aceasta acţiune va fi desfăşurată 

de către administratorul ariei naturale protejate împreună cu unităţile 

de învăţământ din vecinătatea sitului ROSPA0082 Munţii Bodoc-

Baraolt sau împreună cu consiliul judeţean sau consiliile locale. 

Expoziţiile de fotografie se vor axa pe valorile naturale ale sitului, în 

special speciile de păsări pentru care a fost desemnat situl, valorile 

culturale şi istorice, şi promovarea activităţilor tradiţionale din 

localităţile situate în vecinătatea sitului. Expoziţile vor putea fi 

organizate pe două categorii: 

pentru elevii din diferite instituţii de învăţământ sau pentru fotografii 

semiprofesionişti şi profesionişti. Expoziţiile vor putea fi organizate 

cu ocazia a diferite evenimente privind protecţia mediului: Ziua 

Mediului, Ziua Păsărilor etc. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.4.3.51 Realizarea de cursuri tematice pentru cunoaşterea mai bună a speciilor de păsări, 

ecologiei şi comportamentul acestora, acţiuni de protecţie necesare (incluzând lecţii în natură) 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4245 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421171 

nu este cazul  
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4.2.4.3.51.51 Realizarea de cursuri tematice pentru cunoaşterea mai bună a speciilor de păsări, 

ecologiei şi comportamentul acestora, acţiuni de protecţie necesare (incluzând lecţii în natură) 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4245 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421171 

Cod activitate 123456833 

Descriere activitate 

Administratorul sitului, în colaborare cu instituţiile de învăţământ 

/ONG-uri va realiza un cursuri tematice (ce vor include teorie şi 

practică) pentru elevii şi tinerii care doresc să cunoască mai bine 

păsările, elemente din viaţa şi comportamentul acestora precum şi 

acţiunile de protecţie necesare. Cursurile tematice vor include lecţii în 

natură pentru recunoaşterea păsărilor şi observarea caracteristicilor 

habitatelor specifice păsărilor etc. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.4.3.52 Evaluarea atitudinii populaţiei locale faţă de speciile de păsări (răpitoare şi barza 

albă)  

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4245 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421172 

nu este cazul  
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4.2.4.3.52.52 Evaluarea atitudinii populaţiei locale faţă de speciile de păsări (răpitoare şi barza 

albă)  

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4245 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421172 

Cod activitate 123456834 

Descriere activitate 

Se va realiza o evaluare (pe bază de chestionare) a populaţiei locale 

privind atitudinea ostilă şi superstiţioasă privind unele specii de păsări 

(ex: supersitiţiile în legătură cu păsările răpitoare de noapte, 

distrugerea cuiburilor de barză etc.). În baza rezultatelor obţinute se 

va hotărî dacă este necesar să se ia măsuri pentru îmbunătăţirea 

atitudinii populaţiei şi necesitatea informării privind importanţa 

acestor păsări în natură şi în sit. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.4.3.53 Evaluarea impactului activităţilor de conştientizare realizate în sit (sondaje, 

chestionare sociologice) 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4245 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421173 

nu este cazul 
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4.2.4.3.53.53 Evaluarea impactului activităţilor de conştientizare realizate în sit (sondaje, 

chestionare sociologice) 

  

Cod obiectiv general 2787 

Cod obiectiv specific 4245 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421173 

Cod activitate 123456835 

Descriere activitate 

Spre sfârşitul implementării prezentului plan de management se va 

realiza o evaluare a impactului activităţilor de comunicare, informare, 

conştientizare şi educaţie ecologică. În acest sens se vor produce 

chestionare, sondaje cu conţinut specific în funcţie de grupurile ţintă. 

Grupurile ţintă vor fi reprezentate de: instituţiile de învăţământ, 

populaţia locală, investitori, ONG-uri etc. Întrebările din chestionare, 

sondaje vor face referire la acţiunile de comunicare, informare, 

conştientizare şi educative organizate pe parcusul celor 5 ani de către 

administratorul ariei naturale protejate (şi/sau în coloaborare cu alte 

insituţii) 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.5 Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile şi 

habitatele de interes comunitare 

  

Tema asociată Utilizarea durabilă a resurselor naturale 

Cod obiectiv general 2788 

nu este cazul  
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4.2.5.1 Promovarea utilizării durabile a resurselor forestiere 

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4246 

nu este cazul  

  

4.2.5.1.54 Promovarea adoptarea certificării forestiere (FSC) pentru pădurile aflate pe teritoriul 

ariei naturale protejate 

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4246 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421174 

nu este cazul  

  

4.2.5.1.54.54 Promovarea adoptarea certificării forestiere (FSC) pentru pădurile aflate pe 

teritoriul ariei naturale protejate 

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4246 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421174 

Cod activitate 123456836 

Descriere activitate 

Pentru obţinerea certificării forestiere pentru pădurile din cadrul sitului 

administratorul ariei protejate va realiza o serie de întâlniri de infromare 

privind certificarea şi avantajele acesteia, cu proprietarii/administratorii 

de pădure de pe surpafaţa sitului. Desigur că certificarea 
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managementului forester este un act voluntar, iar procesul de certificare 

va putea fi demarat numai la solicitarea proprietarului/administratorului 

pădurii. Administratorul sitului va sprijini proprietarii/administratorii 

de pădure, dacă aceştea se vor hotărî să demareze procesul de obţinerea 

a certificării forestiere. 

Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

  

4.2.5.1.55 Includerea prevederilor planului de management al ariei naturale protejate (măsurile 

referitoare la habitatele forestiere) în amenajamentul silvic 

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4246 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421175 

nu este cazul  

  

4.2.5.1.55.55 Includerea prevederilor planului de management al ariei naturale protejate 

(măsurile referitoare la habitatele forestiere) în amenajamentul silvic 

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4246 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421175 

Cod activitate 123456837 

Descriere activitate 
Administratorul sitului trebuie să solicite şi să urmărească armonizarea 

şi includerea măsurilor de management pentru speciile criterii de păsări 
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în cadrul planurilor de amenajament silvic existente pe suprafaţa 

sitului. Pentru proprietarii privaţi care nu deţin un plan de 

amenajament, administratorul ariei naturale protejate va solicita 

elaborarea acestora şi includerea măsurilor referitoare la habitatele 

forestiere în cadrul acestora.În acest sens administratorul sitului va 

organiza întâlniri cu administratorii ocoalelor silvice, precum şi cu 

proprietarii privaţi pentru a-i informa asupra acestor aspecte. 

Prevederile planului de management sunt prioritare oricăror alte 

planuri de dezvoltare/amenajament etc. 

Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

  

4.2.5.2 Promovarea utilizării durabile a pajiştilor (păşuni, fâneţe) şi terenurilor agricole 

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4247 

nu este cazul  

  

4.2.5.2.56 Elaborarea unui ghid cuprinzând bune practici de administrare a pajiştilor şi 

promovarea acestuia în rândurile proprietarilor / gestionarilor de pajişti 

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4247 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421176 

nu este cazul  
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4.2.5.2.56.56 Elaborarea unui ghid cuprinzând bune practici de administrare a pajiştilor şi 

promovarea acestuia în rândurile proprietarilor / gestionarilor de pajişti 

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4247 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421176 

Cod activitate 123456838 

Descriere activitate 

Elaborarea ghidului de bune practici de administrare a pajiştilor va 

avea drept scop informarea fermierilor locali privind pachetele de 

agro-mediu pentru pajişti, cerinţele minime şi cerinţele specifice ale 

pachetelor de agro-mediu, condiţiile de eligibilitate, lista comunelor 

eligibile cuprinse în PNDR, alte informaţii relevante. Ghidul a conţine, 

de asemenea, date specifice pentru situl ROSPA0082 Munţii Bodoc-

Baraolt şi vecinătatea acestuia, şi va fi elaborat în concordanţă cu 

prevederile Legii nr. 214/2012 pentru organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor.Ghidul va fi distibuit de către administratorul 

ariei naturale protejate la toate punctele de informare ale sitului şi la 

primăriile localităţilor din cadrul sitului. Reprezentaţi ai primăriilor 

vor fi instruiţi privind desiminarea informaţiei către fermierii locali. 

De asemenea, ghidul va fi prezentat la diferite evenimente organizate 

de către administraţia sitului.Totodată, administratorul sitului va 

participa în cadrul sesiunilor de informare organizate anual de APIA 

şi, atunci când va fi posibil, va sublinia importanţa menţinerii pajiştilor 

şi păşunilor în condiţii optime pentru biodiversitatea din cadrul sitului, 

precum şi necesitatea unui număr cât mai mare de aplicanţi. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  



 

430 

 

4.2.5.2.57 Promovarea Ghidului pentru bune conditii agricole si de mediu (GAEC) în rândul 

agricultorilor de pe teritoriul ariei naturale protejate 

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4247 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421177 

nu este cazul  

  

4.2.5.2.57.57 Promovarea Ghidului pentru bune conditii agricole si de mediu (GAEC) în rândul 

agricultorilor de pe teritoriul ariei naturale protejate 

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4247 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421177 

Cod activitate 123456839 

Descriere activitate 

Administratorul sitului va promova ghidul privind cele mai bune 

practici agricole şi a Codului pentru bune condţii agricole şi de mediu 

(GAEC) în cadrul a diferite evenimente organizate de către autorităţile 

locale. De asemenea, informaţii privind ghidul vor fi distribuite la 

punctele de informare/centru de vizitare ce vor fi create pentru sit. 

Personalul punctelor de informare/centrului de vizitare va fi instruit de 

către administrator privind desiminarea informaţiei către fermierii 

locali. Prin intermediul primăriilor localităţilor din sit se vor organiza 

întâlniri cu agricultorii din aria naturală protejată. 
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Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

  

4.2.5.2.58 Includerea măsurilor şi regulilor de gestionare durabilă a pajiştilor şi terenrile 

arabile în contractele de închiriere a acestora 

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4247 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421178 

nu este cazul  

  

4.2.5.2.58.58 Includerea măsurilor şi regulilor de gestionare durabilă a pajiştilor şi terenrile 

arabile în contractele de închiriere a acestora 

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4247 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421178 

Cod activitate 123456840 

Descriere activitate 

Pentru pajiştile şi terenurile arabile din cadrul şi vecinătatea sitului care 

aparţin de consiliile/primăriile locale (sau consiliul judeţean, dacă este 

cazul) şi doresc a fi închiriate/concesionate, administratorul sitului va 

stabili în prealabil cu reprezentanţii acestor instituţii includerea 

măsurilor şi regulilor de gestionare durabilă în cadrul contractelor de 

concesionare/închiriere. 
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Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

  

4.2.5.3 Promovarea unei dezvoltări durabile a localităţilor aflate pe teritoriul sau în vecinătatea 

ariei naturale protejate 

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4248 

nu este cazul  

  

4.2.5.3.59 Luarea în considerare a prevederilor Planului de management în procesul de 

elaborare a planurilor de urbanism (PUG, PUZ), amenajare teritorială, de utilizare a 

terenurilor şi a tuturor modurilor de utilizare a resurselor 

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4248 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421179 

nu este cazul  

  

4.2.5.3.59.59 Luarea în considerare a prevederilor Planului de management în procesul de 

elaborare a planurilor de urbanism (PUG, PUZ), amenajare teritorială, de utilizare a 

terenurilor şi a tuturor modurilor de utilizare a resurselor 

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4248 
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Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421179 

Cod activitate 123456841 

Descriere activitate 

Adminstratorul trebuie să solicite şi să urmărească introducerea 

prevederilor relevante ale planului de management în cadrul planurilor 

de amenajare, de urbanism (PUG-urilor, PUZrilor etc.), planurilor de 

dezvoltare regională, etc. La actualizarea sau elaborarea acestor 

planuri conform legislaţiei în vigoare trebuie să se ţină cont de 

existenţa ariei protejate, să fie evidenţiate limitele acesteia pe harta 

PUG-lui, PUZ-lui şi să se aibă în vedere restricţiile impuse de către 

legislaţia specifică ariilor naturale protejate şi a prevederilor planului 

de management al sitului ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt. Pe 

teritoriul sitului pot fi realizate în viitor trasee, noduri de circulație care 

nu necesită iluminare artificială. Constituie excepție luminile proprii 

ale vehiculelor și indicatoarele de circulație. Pot fi marcate zone unde 

circulașia nocturnă și/sau utilizarea luminilor (ex. faruri) poate fi 

limitată. Se va elabora un “Plan de iluminare” ale cărui reglementări 

limitative vor fi introduse în planurile urbanistice ale așezărilor 

înconjurătoare. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.5.3.60 Dezvoltarea unui mecanism de avizare internă a activităţilor cu posibil impact negativ 

asupra sitului, bazat pe hărţile de distribuţie ale speciilor şi cu respectarea măsurilor de 

conservare specifice  

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4248 
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Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421180 

nu este cazul  

  

4.2.5.3.60.60 Dezvoltarea unui mecanism de avizare internă a activităţilor cu posibil impact 

negativ asupra sitului, bazat pe hărţile de distribuţie ale speciilor şi cu respectarea măsurilor de 

conservare specifice  

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4248 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421180 

Cod activitate 123456842 

Descriere activitate 

Conform legislaţiei în vigoare, administratorul unui sit Natura 2000 

trebuie să avizeze activităţile cu posibil impact asupra sitului (planuri 

şi programe, precum şi proiecte publice sau private) care se doresc a se 

dezvolta. Administratorul sitului va dezvolta un mecanism de avizare 

intern, care va fi respectat şi care va lua în considerare aspecte 

precum:a)speciile de păsări pentru care a fost desemnat situl şi care este 

posibil să fie afectate pe termen scurt, mediu şi lung;b)hărţile de 

distribuţie ale acestora; c)dacă activitatea planificată contravine sau nu 

măsurilor de conservare specifice implementate în sit;d)Etc.În acest 

sens, administratorul sitului poate desemna o persoană (sau mai multe) 

cu expertiză care să analizeze aceste aspecte sau poate cere consultanţă 

din partea APM-lui, instituţii sau unor ONG-uri cu 

expertiză.Administratorul sitului va informa autorităţile de mediu 

competente pentru eliberarea avizului/acordului/autorizaţiei de mediu 

privind avizul emis. 
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Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

  

  

4.2.5.4 Promovarea şi sprijinirea activităţilor tradiţionale din sit, etichitate cu sigla ariei 

naturale protejate 

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4249 

nu este cazul 

  

4.2.5.4.61 Promovarea păstrării şi revitalizarea activităţilor tradiţionale în cadrul comunităţilor 

locale 

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4249 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421181 

nu este cazul  

  

4.2.5.4.61.61 Promovarea păstrării şi revitalizarea activităţilor tradiţionale în cadrul 

comunităţilor locale 

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4249 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421181 
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Cod activitate 123456843 

Descriere activitate 

Administratorul sitului trebuie să promoveze la nivelul instituţiilor 

decizionale şi a comunităţilor locale necesitatea păstrării tradiţiilor şi 

obiceiurilor locale, ca resursă culturală şi economică locală pentru 

creşterea gradului de interes al zonei. Promovarea se va realiza prin 

organizarea, împreună cu comunitatea locală, a unor evenimente cu 

profil tradiţional, producerea de materiale de promovare a produselor 

tradiţionale, etc.Administratorul sitului poate realiza sondaje (sau 

chestionare) privind activităţile tradiţionale şi dorinţa de revitalizare a 

celor dispărute în cadrul comunităţilor locale.Administratorul poate fi 

implicat direct (în calitate de partener) în proiecte de revitalizare şi 

promovare a activităţilor tradiţionale în cadrul localităţilor aferente 

sitului. 

Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

  

4.2.5.4.62 Elaborarea unui plan de promovare a produselor locale de către administraţia sitului 

(în colaborare cu autorităţile locale) prin conferirea identităţii de provenienţă a produselor de 

pe teritoriul sitului (brand garantat)  

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4249 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421182 

nu este cazul  
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4.2.5.4.62.62 Elaborarea unui plan de promovare a produselor locale de către administraţia 

sitului (în colaborare cu autorităţile locale) prin conferirea identităţii de provenienţă a 

produselor de pe teritoriul sitului (brand garantat)  

  

Cod obiectiv general 2788 

Cod obiectiv specific 4249 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421182 

Cod activitate 123456844 

Descriere activitate 

Trebuie accentuat faptul că unul dintre factori importanţi care va 

determina dezvoltarea socio-economică a zonei este publicitatea 

însoţită de „branding”, respectiv promovarea produselor de marcă 

(brand) cu recunoaştere regională, inclusiv susţinerea realizării de 

mărci proprii ale produselor tradiţionale. În acest sens, administratorul 

sitului în colaborare cu autorităţile judeţene şi locale, va elabora un 

plan de promovare a produselor tradiţionale, locale şi posibilităţile de 

comercializare a acestora. Produsele tradiţionale vor avea incluse în 

marcă (brand) numele ariei protejate (exemple de produse tradiţionale 

ce pot fi promovate: brânzeturi, cioplitul lemnului, olăritul, etc). 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

  

4.2.6 Crearea de oportunităţi pentru desfăşurarea unui turism durabil (prin intermediul 

valorilor naturale şi culturale) cu scopul limitării impactului asupra mediului 

  

Tema asociată 
Turismul durabil (prin intermediul valorilor 

naturale şi culturale) 

Cod obiectiv general 2789 
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nu este cazul  

  

4.2.6.1 Promovarea turismului în cadrul sitului prin intremediul valorilor naturale, culturale şi 

istorice locale 

  

Cod obiectiv general 2789 

Cod obiectiv specific 4250 

nu este cazul  

  

4.2.6.1.63 Elaborarea un plan strategic pentru dezvoltarea turismului durabil prin formarea 

unui grup de lucru cu toţi factorii interesaţi din zonă 

  

Cod obiectiv general 2789 

Cod obiectiv specific 4250 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421183 

nu este cazul  

  

4.2.6.1.63.63 Elaborarea un plan strategic pentru dezvoltarea turismului durabil prin formarea 

unui grup de lucru cu toţi factorii interesaţi din zonă 

  

Cod obiectiv general 2789 

Cod obiectiv specific 4250 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421183 

Cod activitate 123456845 
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Descriere activitate 

Pentru a promova eficient aria protejată şi pentru creşte numărul de 

vizitatori în cadrul sitului şi vecinătatea sa este necesară dezvoltarea 

unui plan clar, cu direcţii bine definite.Administratorul ariei protejate 

va iniţia un grup de lucru pentru elaborarea acestuia. Din grupul de 

lucru vor face parte toti factorii interesaţi din zonă, precum şi persoane 

cu expertiză în domeniu. Se vor organiza o serie de întâlniri pentru 

elaborarea planului, identificarea potenţialului turistic al zonei, a 

tipului de turism la care se pretează zona etc. Se va ţine cont de 

obiectivele de conservare ale sitului, respectiv de valorile naturale, 

culturale şi istorice, precum și de dreptul de proprietate asupra 

terenului. Se va promova dezvoltarea eco-turismului. 

Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

  

4.2.6.1.64 Realizarea unui ghid adresat pensiunilor, tour-operatorilor privind includerea în 

activitatea acestora a unor programe de prezentare a valorilor naturale şi culturale 

  

Cod obiectiv general 2789 

Cod obiectiv specific 4250 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421184 

nu este cazul 

 

4.2.6.1.64.64 Realizarea unui ghid adresat pensiunilor, tour-operatorilor privind includerea în 

activitatea acestora a unor programe de prezentare a valorilor naturale şi culturale 

  

Cod obiectiv general 2789 

Cod obiectiv specific 4250 
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Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421184 

Cod activitate 123456846 

Descriere activitate 

Ghidul turistic va fi realizat cu scopul de a contribui la promovarea 

sitului şi a valorilor naturale, culturale şi istorice ale acestuia (ex: 

trasee tematice în cadrul sitului, locuri de observat specii de păsări, 

aşezarea fortificată de la Ariuşd – Dealul Tyiszk, ruinele bisericii 

romanice de la Cernat, Castelul Kalnoki de la Micloşoara etc.). În 

cadrul ghidului vor fi intorduse diferite programe de prezentare a 

valorilor, locaţiile unde pot fi văzute acestea, trasee de vizitare a 

sitului, de unde pot fi solicitate mai multe informaţii, tour-operatori şi 

ghizi locali etc.Ghidul turistic poate fi realizat de către administratorul 

sitului în colaborare cu autorităţile judeţene sau cu operatorii de 

turism, proprietarii de pensiuni. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.6.1.65 Realizarea de cursuri pentru ghizi locali de prezentare a valorilor naturale, culturale 

şi istorice din sit 

  

Cod obiectiv general 2789 

Cod obiectiv specific 4250 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421185 

nu este cazul  

  

4.2.6.1.65.65 Realizarea de cursuri pentru ghizi locali de prezentare a valorilor naturale, 

culturale şi istorice din sit 
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Cod obiectiv general 2789 

Cod obiectiv specific 4250 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421185 

Cod activitate 123456847 

Descriere activitate 

Pentru a introduce cu succes în circuitul turistic valorile naturale, 

culturale şi istorice din cadrul sitului se vor organiza cursuri de 

instruire pentru ghizii locali. Aceste cursuri de instruite pot fi realizate 

în cadrul unor proiecte de promovare turistică a zonei de către 

administratorul ariei protejate sau în colaborarea cu autorităţile locale 

şi judeţene sau instituţii de învăţământ, ONG-uri.În cadrul cursului de 

instruire se va pune accent asupra măsurilor restrictive privind 

desfăşurarea turismului, ce fel de activităţi pot fi desfăşurate şi 

perioada optimă de desfăşurare a acestora (ex: birdwaching, ciclism 

etc.), programe de prezentare a valorilor naturale şi culturale.De 

asemenea se va face o informare asupra valorilor:a)naturale: specii de 

păsări, specii de plante etc.b)culturale: tradiţii, case memoriale, 

produse tradiţionale etc.c)istorice: monumente istorice, situri 

arheologice, zone cu semnificaţie istorică etc. 

Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

  

4.2.6.2 Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor necesare unui turism durabil în cadrul sitului 

  

Cod obiectiv general 2789 

Cod obiectiv specific 4251 

nu este cazul  
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4.2.6.2.66 Realizarea infrastructurii de vizitare (trasee, zone de popas şi picnic, etc) 

  

Cod obiectiv general 2789 

Cod obiectiv specific 4251 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421186 

nu este cazul  

  

4.2.6.2.66.66 Realizarea infrastructurii de vizitare (trasee, zone de popas şi picnic, etc) 

  

Cod obiectiv general 2789 

Cod obiectiv specific 4251 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421186 

Cod activitate 123456848 

Descriere activitate 

Existenţa unei infrastructuri de vizitare reprezintă principalul 

instrument de atracţie a vizitatorilor în cadrul sitului. În acest sens se 

vor amenaja:-trasee turistice/sau tematice marcate. Acestea repezintă 

o atracţie atât pentru practicarea drumeţiilor, cât şi pentru practicarea 

altor tipuri de turism, spre exemplu ciclism montan. Acestea vor fi 

amenajate în principiu pe drumurile forestiere deja existene în sit. -

zone de popas. Acestea se vor amenaja pe parcusul traseelor 

turistice/tematice şi vor fi dotate cu panouri informative şi prevederile 

regulamentului sitului ce trebuie să fie respectate de către vizitatori. 

Infrastructura de vizitare se va realiza cu acordul proprietarilor de 

terenuri vizate de elementele de infrastructură. 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 
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4.2.6.2.67 Păstrarea şi promovarea arhitecturii locale tradiţionale, atât în ce priveşte clădirile 

vechi cât şi cele noi 

  

Cod obiectiv general 2789 

Cod obiectiv specific 4251 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421187 

nu este cazul  

  

4.2.6.2.67.67 Păstrarea şi promovarea arhitecturii locale tradiţionale, atât în ce priveşte clădirile 

vechi cât şi cele noi 

  

Cod obiectiv general 2789 

Cod obiectiv specific 4251 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421187 

Cod activitate 123456849 

Descriere activitate 

Administratorul sitului trebuie să promoveze la nivelul instituţiilor 

decizionale necesitatea păstrării arhitecturii locale tradiţionale ca 

resursă culturală pentru creşterea gradului de interes al zonei (ex: 

porţi secuieşti, case cu arcade etc). 

Zonele de desfăşurare nu este cazul 

  

4.2.6.2.68 Iniţierea şi sprijinul dezvoltării de servicii tradiţionale de către localnici, care să 

diversifice şi să crească calitatea experienţelor vizitatorilor  
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Cod obiectiv general 2789 

Cod obiectiv specific 4251 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421188 

nu este cazul  

  

4.2.6.2.68.68 Iniţierea şi sprijinul dezvoltării de servicii tradiţionale de către localnici, care să 

diversifice şi să crească calitatea experienţelor vizitatorilor  

  

Cod obiectiv general 2789 

Cod obiectiv specific 4251 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421188 

Cod activitate 123456850 

Descriere activitate 

Se va promova dezvoltarea unor servicii tradiţionale la nivelul 

pensiunilor şi localnicilor din sit, care vor putea include aceste servicii 

în circuitul turisti. Spre exemplu, bucătăria tradiţională, portul 

tradiţional adoptat, tacâmuri şi veselă tradiţională specifică zonei, 

meşteşugul sculptatului în lemn etc.Administratorul ariei naturale 

protejate va promova şi va participa activ la dezvoltarea de proiecte de 

promovare a serviciilor tradiţionale. Promovarea serviciilor 

tradiţionale poate fi discutată cu proprietarii de pensiune (şi tour-

operatorii) în cadrul diferitelor întâlniri de promovare a valorilor 

sitului sau a activităţilor de conştientizare. 

Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 
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4.2.6.2.69 Promovarea realizării de eco-pensiuni 

  

Cod obiectiv general 2789 

Cod obiectiv specific 4251 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421189 

nu este cazul  

  

4.2.6.2.69.69 Promovarea realizării de eco-pensiuni 

  

Cod obiectiv general 2789 

Cod obiectiv specific 4251 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421189 

Cod activitate 123456851 

Descriere activitate 

În vederea creşterii gradului de atractivitate pentru sit, administratorul 

sitului va promova realizarea de pensiuni – eco, în combinaţie cu stilul 

tradiţional, în zone adecvate pentru astfel de dezvoltare. Aceste 

pensiuni vor putea fi introduse în strategia de promovare a sitului, pe 

baza dezvoltării unei identităţi a acestuia. În acest sens, administratorul 

(singur sau în colaborare cu alte autorităţi/organizaţii) va organiza 

evenimente/workshop-uri de promovare a dezvoltării de eco-pensiuni. 

Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 

  

4.2.6.2.70 Incurajarea parteneriatelor între iniţiativele turistice locale şi tour-operatori 

naţionali pentru turism şi recreere orientate spre natură 
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Cod obiectiv general 2789 

Cod obiectiv specific 4251 

Cod măsură specifică/măsură de 

management 
421190 

nu este cazul  

  

4.2.6.2.70.70 Incurajarea parteneriatelor între iniţiativele turistice locale şi tour-operatori 

naţionali pentru turism şi recreere orientate spre natură 

  

Cod obiectiv general 2789 

Cod obiectiv specific 4251 

Cod măsură 

specifică/măsură de 

management 

421190 

Cod activitate 123456852 

Descriere activitate 

Tot în vederea unei mai bune promovări a zonei, precum şi pentru a 

beneficia de schimb de experienţă cu alţi administratori/custozi ai 

ariilor naturale protejate din ţară, se vor identifica posibilii colaboratori 

în vederea stabilirii unor protocoale de colaborare, reţele şi structuri 

asociative tematice la care se poate adera. Prin crearea de parteneriate 

se vor putea identifica grupurile interesate de turism cu orientare spre 

natură şi astfel se va putea creşte numărul de vizitatori. 

Zonele de 

desfăşurare 
nu este cazul 
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5 PLANUL DE ACTIVITĂŢI 

  5.1 Planificarea în timp a activităţilor 

Tabelul 171 

Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

1 
Conservarea şi managementul speciilor de păsări criteriu din cadrul sitului Natura 2000 ROSPA0082 Munţii Bodoc Baraolt şi habitatelor 

acestora. 

1.1 Menţinerea şi eventual creşterea nivelului populaţional al speciilor de păsări de interes comunitar, cuibăritoare în cadrul sitului 

1.1.1 Menţinerea lemnului mort pentru asigurarea condiţiilor specifice de habitat pentru speciile de ciocănitori şi Strix uralensis 

1.1.1

.1 

Menţinerea 

lemnului mort 

pentru 

asigurarea 

condiţiilor 

specifice de 

habitat pentru 

speciile de 

ciocănitori  şi 

Strix uralensis 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate, 

ocoale 

silvice 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

1.1.2 
1.1.1. Menţinerea procentajului actual de pădure matură (peste 80 ani) raportat la întreaga suprafaţă forestieră de pe cuprinsul sitului (conform 

datelor din amenajamentele silvice) 

1.1.2

.1 

Menţinerea 

procentajului 

actual  de 

pădure matură 

(peste 80 ani) 

raportat la 

întreaga 

suprafaţă 

forestieră de pe 

cuprinsul sitului 

(conform 

datelor din 

amenajamentele 

silvice) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

(facilitarea 

procesului

), ocoale şi 

direcţii 

silvice de 

pe 

suprafaţa 

sitului 

  

1.1.3 
Stabilirea suprafeţelor de zone tampon în jurul cuiburilor şi limitarea/controlul activităţilor forestiere în zona tampon, în perioada de cuibărit 

pentru protecţia speciilor  de răpitoare şi a berzei negre  
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

1.1.4 
Menţinerea unei structuri forestiere mozaicate în cadrul unităţilor de producţie, prin păstrarea de pâlcuri de 3-5 arbori bătrâni (peste 80 ani)  

la hectar în zonele de recoltare 

1.1.4

.1 

Menţinerea unei 

structuri 

forestiere 

mozaicate în 

cadrul unităţilor 

de producţie, 

prin păstrarea de 

pâlcuri de 3-5 

arbori bătrâni 

(peste 80 ani) la 

hectar în  zonele 

de recoltare 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate, 

ocoale 

silvice 

  

1.1.5 Menţinerea unui număr mare de stejari bătrâni necesari pentru asigurarea condiţiilor optime de  cuibărit pentru Dendrocopos medius 

1.1.5

.1 

Menţinerea unui 

număr mare de 

stejari bătrâni 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

necesari pentru 

asigurarea 

condiţiilor 

optime de 

cuibărit  pentru 

Dendrocopos 

medius 

protejate, 

ocoale 

silvice 

1.1.6 
Interzicerea aplicării tratamentelor chimice, cu excepţia cazurilor dovedite de gradaţii sau defolieri şi doar în cazul ineficienţei sau 

imposibilităţii aplicării altor tipuri de tratamente  (biologice, integrate etc.) 

1.1.7 Interzicerea aplicării degajărilor şi  curăţărilor chimice în pădurile din sit 

1.1.8 Menţinerea elementelor de peisaj (arbori solitari, tufişuri, margini înierbate)  pe pajişti şi terenuri arabile 

1.1.9 Menţinerea aliniamentelor de arbori  de-a lungul drumurilor 

1.1.9

.1 

Menţinerea 

aliniamentelor 

de arbori  de-a 

lungul 

drumurilor 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

Direcţii 

Judeţene de 

Drumuri şi 

Poduri, 

Drumuri 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

Naţionale, 

APM 

1.1.1

0 
Izolarea liniilor de medie tensiune prin colaborarea cu companiile de  transport a energiei electrice 

1.1.1

0.1 

Izolarea liniilor 

de medie 

tensiune prin 

colaborarea cu 

companiile  de 

transport a 

energiei 

electrice 

                X X X X X X X X         MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate, 

companie 

de 

transport şi 

distribuţie 

a energiei 

electrice 

  

1.1.1

1 
Asigurarea suporturilor pentru cuiburile de barză albă situate în localităţile din vecinătate  (de pe o rază de 5km în jurul sitului) 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

1.1.1

1.1 

Asigurarea 

suporturilor 

pentru cuiburile 

de barză albă 

situate în 

localităţile din 

vecinătate (de 

pe o rază de 5 

km în jurul 

sitului) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate, 

companie 

de 

transport şi 

distribuţie 

a energiei 

electrice 

organizaţii 

neguvernament

ale de protecţia 

naturii 

1.1.1

2 

Menţinerea zonelor optime de cuibărit şi monitorizarea activităţilor de management a cursurilor de apă în vederea asigurării condiţiilor optime  

pentru specia Alcedo atthis 

1.1.1

2.1 

Menţinerea 

zonelor optime 

de cuibărit şi 

monitorizarea 

activităţilor de 

management a 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

SGA Covasna, 

SGA Braşov 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

cursurilor de apă 

în vederea 

asigurării 

condiţiilor 

optime pentru  

specia Alcedo 

atthis 

1.2 Dezvoltarea practicilor agricole în concordanţă cu cerinţele ecologice ale speciilor de păsări dependente de terenurile  agricole  

1.2.1 
Menţinerea calităţii habitatului pentru speciile Crex crex, Lanius minor, Lanius collurio, Aquila pomarina prin reglementarea  păşunatului în 

sit 

1.2.2 Implementarea legislaţiei referitoare la numărul de câini însoţitori permis  la o turmă în această regiune 

1.2.2

.1 

Implementarea 

legislaţiei 

referitoare la 

numărul de câini 

însoţitori permis 

la  o turmă în 

această regiune 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate, 

Jandarmer

ia, Poliţia 

AJVPS 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

1.2.3 Menţinerea calităţii fâneţelor ca habitat pentru Crex crex şi zonă de vânătoare pentru Aquila pomarina, Lanius minor  şi Lanius collurio 

1.2.4 Administrarea terenurilor arabile din sit în scopul menţinerii acestora ca teritorii de vânătoare pentru  Aquila pomarina 

2 Inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii 

2.1 Recensămăntul în cazul speciilor de păsări la care nivelul populaţional este insuficient cunoscut şi monitorizarea speciilor de interes comunitar   

2.1.1 
Identificarea principalelor zone de cuibărit pentru Ciconia nigra şi speciile de răpitoare de zi, respectiv a principalelor zonelor de hrănire 

necesare pentru menţinerea populaţiilor de răpitoare 

2.1.1

.1 

Identificarea 

potenţialelor 

zone de cuibărit 

pentru Ciconia 

nigra şi speciile 

de răpitoare de 

zi, respectiv a 

principalelor 

zonelor de 

hrănire necesare 

pentru  

menţinerea 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

facultăţi de 

profil, 

organizaţii 

neguvernament

ale, ocoale 

silvice, 

voluntari 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

populaţiilor de 

răpitoare 

2.1.2 
Evaluarea efectivelor populaţionale şi a distribuţiei speciilor Crex crex, Caprimulgus europaeus, Strix uralensis, Bubo bubo,  Bonasa bonasia, 

Aythya nyroca 

2.1.2

.1 

Evaluarea 

efectivelor 

populaţionale şi 

a distribuţiei 

speciilor Crex 

crex, 

Caprimulgus 

europaeus, Strix 

uralensis, Bubo 

bubo,  Bonasa 

bonasia, Aythya 

nyroca 

X X X X X X X X X X X X                 MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

facultăţi de 

profil, 

organizaţii 

neguvernament

ale, ocoale 

silvice, 

voluntari 

2.1.3 Evaluarea efectivelor speciei Falco vespertinus şi  a zonelor utilizate 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

2.1.3

.1 

Evaluarea 

efectivelor 

speciei Falco 

vespertinus  şi a 

zonelor utilizate 

                X X X X X X X X         MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

facultăţi de 

profil, 

organizaţii 

neguvernament

ale, ocoale 

silvice, 

voluntari 

2.1.4 Monitorizarea speciilor de păsări   criteriu din cadrul sitului 

2.1.4

.1 

Monitorizarea 

speciilor  de 

păsări criteriu 

din cadrul 

sitului 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

facultăţi de 

profil, 

organizaţii 

neguvernament

ale, ocoale 

silvice, 

voluntari 

2.2 
Evaluarea unor factori de potenţial impact negativ asupra speciilor de interes comunitar şi a unor tehnici alternative de management al 

habitatelor din sit 

2.2.1 Investigarea şi evaluarea utilizării şi a tipurilor de pesticide folosite în pajiştile, păşunile şi terenurile  agricole din sit 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

2.2.1

.1 

Investigarea şi  

evaluarea 

utilizării şi a 

tipurilor de 

pesticide 

folosite în 

pajiştile, 

păşunile şi 

terenurile 

agricole din sit 

                X X X X X X X X         MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

Primării, 

APIA, AJVPS, 

organizatii 

neguvernament

ale, facultăţi de 

profil 

2.2.2 Evaluarea speciilor şi a distribuţiei plantelor invazive în sit  (lista de specii potenţial invazive) 

2.2.2

.1 

Evaluarea 

speciilor şi a 

distribuţiei 

plantelor 

invazive în sit  

(lista de specii 

                X X X X X X X X         MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

Primării, 

organizatii 

neguvernament

ale, facultăţi de 

profil 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

potenţial 

invazive) 

2.2.3 Investigarea posibilităţii obţinerii unei structuri pluriene a pădurii realizate prin tăieri selective  (transformarea pădurii spre codru gradinarit) 

2.2.3

.1 

Investigarea 

posibilităţii 

obţinerii unei 

structuri 

pluriene a 

pădurii realizate 

prin tăieri 

selective  

(transformarea 

pădurii spre 

codru 

gradinarit) 

X X X X X X X X X X X X                 MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

Facultăţi de 

Silvicultură, 

institute de 

cercetare 

silvică 

3 Administrarea şi managementul efectiv al Sitului Natura 2000 şi asigurarea durabilităţii managementului 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

3.1 
Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu scopul menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de 

interes conservativ 

3.1.1 Respectarea contractului de administrare privind aria specială avifaunistică  ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt  

3.1.1

.1 

Respectarea 

contractului de 

administrare 

privind aria 

specială 

avifaunistică  

ROSPA0082 

Munţii Bodoc-

Baraolt  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

APM, Garda de 

Mediu, 

Ministerul 

Mediului şi 

Schimbărilor 

Climatice 

3.1.2 Dezvoltarea  unei structuri de administrare proprii a sitului  

3.1.2

.1 

Dezvoltarea 

unei structuri de  

administrare 

proprii a sitului  

X X                                     MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

comunitatea 

academică, 

APM, Garda de 

Mediu, 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

institute de 

specialitate 

3.1.3 Organizarea de întâlniri pentru  funcţionarea structurilor de administrare 

3.1.3

.1 

Organizarea de 

întâlniri pentru 

funcţionarea  

structurilor de 

administrare 

  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

Direcţia 

Silvică, Ocoale 

Silvice, APM, 

autorităţile 

locale, 

proprietari 

privaţi de teren 

3.1.4 Asigurarea personalului necesar  administrării ariei naturale protejate 

3.1.4

.1 

Asigurarea 

personalului 

necesar  

administrării  

ariei naturale 

protejate 

X X X X                                 MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

autorităţile 

locale, 

cercetători, 

biologi, 

tehnicieni, 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

studenţi, 

voluntari 

3.1.5 
Colaborarea cu toţi factorii interesaţi pentru desfăşurarea diferitelor activităţi ce vizează potenţialul sitului (cercetare, proiecte de conservare 

implementate în zonă, conştientizare,  activităţi  generatoare de venit, etc.) 

3.1.5

.1 

Colaborarea cu 

toţi factorii 

interesaţi pentru 

desfăşurarea 

diferitelor 

activităţi ce 

vizează 

potenţialul 

sitului 

(cercetare, 

proiecte de 

conservare 

implementate în 

X X X X                                 MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

custozii SCI-

urilor şi a SPA-

urilor cu care 

se suprapune 

situl, firme cu 

activităţi 

generatoare de 

venit cu impact 

asupra naturii, 

furnizori şi 

prestatori de 

servicii 

relevante 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

zonă, 

conştientizare,  

activităţi 

generatoare de 

venit,  etc.) 

3.1.6 Implicarea unor instituţii/organizaţii partenere şi a comunităţii locale pentru realizarea  unui management participativ 

3.1.6

.1 

Implicarea unor 

instituţii/organi

zaţii partenere şi 

a comunităţii 

locale pentru 

realizarea unui  

management 

participativ 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

departamentele 

de cercetare ale 

universităţiilor, 

NGO-uri cu 

profil de 

mediu, firme 

cu interese 

locale 

3.2 Asigurarea resurselor financiare  necesare unei administrări optime 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

3.2.1 
Elaborarea bugetului anual necesar pentru activităţile de administrare şi management pentru atingerea scopului principal al planului de  

management din resurse proprii 

3.2.1

.1 

Elaborarea 

bugetului anual 

necesar pentru 

activităţile de 

administrare şi 

management 

pentru atingerea 

scopului 

principal al 

planului de 

management  

din resurse 

proprii 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

Consiliul 

Judeţean 

Covasna, 

Ministerul 

Mediului şi 

Schimbărilor 

Climatice 

3.2.2 Identificarea unor noi surse de finanţare (accesare fonduri, sponsorizări) şi elaboarea unor proiecte de  conservare cu finanţare externă 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

3.2.2

.1 

Identificarea 

unor noi surse 

de finanţare 

(accesare 

fonduri, 

sponsorizări) şi 

elaboarea unor 

proiecte de 

conservare  cu 

finanţare 

externă 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

Ministerul 

Mediului, 

Consiliul 

European, 

primării locale, 

instutiţii din 

Statele 

Membre ale 

Uniunii 

Europene 

3.2.3 Întocmirea planurilor de lucru  anuale 

3.2.3

.1 

Întocmirea  

planurilor de 

lucru anuale 

X       X       X       X       X       MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

primării locale, 

parteneri ai 

proiectelor în 

derulare 

3.3 
Limitarea activităţilor ilegale şi dăunătoare valorilor naturale specifice sitului (braconaj piscicol şi cinegetic, exploatări neautorizate de 

material lemnos, poluare, managementul neadecvat al deşeurilor,  incendieri, construcţii ilegale) 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

3.3.1 Realizarea şi instalarea bornelor, panourilor şi indicatoarelor, pentru evidenţierea  limitelor ariei naturale protejate 

3.3.1

.1 

Realizarea şi 

instalarea 

bornelor, 

panourilor şi 

indicatoarelor, 

pentru 

evidenţierea 

limitelor ariei  

naturale 

protejate 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

APM, Ocoale 

Silvice private 

şi de stat, 

autorităţile 

locale, 

comunitatea 

locală 

3.3.2 Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/  managementul ariei naturale protejate 

3.3.2

.1 

Dezvoltarea 

capacităţii 

personalului 

implicat în 

administrarea/ 

managementul 

X X X X                                 MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

Mediul 

Academic, 

Instituţii de 

cercetare, 

APM, Ocoale 

Silvice private 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

ariei  naturale 

protejate 

şi de stat, 

autorităţile 

locale, 

comunitatea 

locală, 

Jandarmeria 

3.3.3 Implicarea activă a administratorului sitului în evaluarea activităţilor/resurselor cinegetice şi  stoparea braconajului cinegetic  

3.3.3

.1 

Implicarea 

activă a 

administratorul

ui sitului în 

evaluarea 

activităţilor/resu

rselor cinegetice  

şi stoparea 

braconajului 

cinegetic  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

asociaţiile de 

vânătoare, 

ocoale silvice 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

3.3.4 
Parteneriat cu Jandarmeria şi Garda de Mediu, APIA, Inspectoratul Silvic şi alte instituţii relevante pentru realizarea  unui sistem de patrulare 

integrat 

3.3.4

.1 

Parteneriat cu 

Jandarmeria şi 

Garda de 

Mediu, APIA, 

Inspectoratul 

Silvic şi alte 

instituţii 

relevante pentru 

realizarea unui 

sistem  de 

patrulare 

integrat 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

Garda de 

Mediu, 

Jandarmeria, 

APIA, 

Inspectoratul 

silvic, APM, 

Ocoale Silvice 

private şi de 

stat, autorităţile 

locale, 

comunitatea 

locală 

3.3.5 Întocmirea, aprobarea şi aplicarea planului de intervenţie şi instituirea unui sistem de reacţie rapidă  pentru verificarea sesizărilor 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

3.3.5

.1 

Întocmirea, 

aprobarea şi 

aplicarea 

planului de 

intervenţie şi 

instituirea unui 

sistem de reacţie 

rapidă pentru  

verificarea 

sesizărilor 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

Garda de 

Mediu, 

Jandarmeria, 

APIA, 

Inspectoratul 

silvic, APM, 

Ocoale Silvice 

private şi de 

stat, autorităţile 

locale, 

comunitatea 

locală, 

voluntari 

3.3.6 Acordarea de avize (negative/pozitive) pentru proiectele şi planurile/programele care se realizează pe teritoriul  ariei naturale protejate 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

3.3.6

.1 

Acordarea de 

avize 

(negative/poziti

ve) pentru 

proiectele şi 

planurile/progra

mele care se 

realizează pe  

teritoriul ariei 

naturale 

protejate 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

Garda de 

Mediu, 

Inspectoratul 

silvic, APM, 

Ocoale Silvice 

private şi de 

stat, autorităţile 

locale, 

comunitatea 

locală 

3.3.7 3.3.7. Implicarea reţelelor de voluntari în raportarea  imediata a delictelor 

3.3.7

.1 

3.3.7. 

Implicarea 

reţelelor de 

voluntari în  

raportarea 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

reţele de 

voluntariat, 

şcolile locale, 

autorităţile 

locale, 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

imediata a 

delictelor 

comunitatea 

locală 

3.3.8 Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă  a ariei naturale protejate 

3.3.8

.1 

Asigurarea 

logisticii 

necesare pentru 

administrarea 

eficientă a  ariei 

naturale 

protejate 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

instituţii de stat 

relevante, 

autorităţi 

locale, 

sponsori, reţele 

de voluntariat 

3.3.9 Monitorizarea implementării planului de management şi realizarea raportărilor necesare  către autorităţi relevante 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

3.3.9

.1 

Monitorizarea 

implementării 

planului de 

management şi 

realizarea 

raportărilor 

necesare  către 

autorităţi 

relevante 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

Garda de 

Mediu, 

Ministerul 

Mediului, 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Protecţia 

Mediului 

Administraţia 

Financiară, alte 

instituţii de stat 

relevante, 

autorităţi locale 

4 
Creşterea nivelului de conştientizare şi educaţie a publicului şi grupurilor interesate privind importanţa conservării biodiversităţii şi pentru 

obţinerea sprijinului în vederea realizării obiectivelor planului de management al sitului ROSPA0082Bodoc Baraolt 

4.1 
Promovarea valorilor naturale din cadrul Ariei Speciale de Protecţie Avifaunistică ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt prin intermediul 

materialelor informative, site-lui web şi  altor mijloace de comunicare 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

4.1.1 Crearea unei identităţi vizuale a  ariei naturale protejate 

4.1.1

.1 

Crearea unei 

identităţi 

vizuale  a ariei 

naturale 

protejate 

X X X X                                 MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejat 

instituţii 

publice, 

organizaţii 

neguvernament

ale, parteneri 

de proiecte 

4.1.2 
Realizarea site-ului web al ariei natural protejate ROSPA0082 Munţii Bodoc Baraolt şi actualizarea  permanentă a acestuia cu informaţii 

relevante pentru  factorii  interesaţi şi publicul larg 

4.1.2

.1 

Realizarea site-

ului web al ariei 

natural protejate 

ROSPA0082 

Munţii Bodoc 

Baraolt şi 

actualizarea  

permanentă a 

acestuia cu 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

informaţii 

relevante pentru  

factorii 

interesaţi şi  

publicul larg 

4.1.3 Realizarea şi amplasarea de panouri informative în localităţile din  cadrul sitului şi în sit 

4.1.3

.1 

Realizarea şi 

amplasarea de 

panouri 

informative în 

localităţile din 

cadrul sitului  şi 

în sit 

        X X X X                         MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

consiliile 

locale, 

sponsori, 

ONG-uri 

4.1.4 
Realizarea de materiale informative referitoare la aria naturală protejată (de ex. pliante, broşuri, CD-uri, cărţi, albume, filme, vederi, calendare 

etc.), de promovarea a valorilor naturale, culturale şi  istorice ale sitului 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

4.1.4

.1 

Realizarea de 

materiale 

informative 

referitoare la 

aria naturală 

protejată (de ex. 

pliante, broşuri, 

CD-uri, cărţi, 

albume, filme, 

vederi, 

calendare etc.), 

de promovarea a 

valorilor 

naturale, 

culturale şi  

istorice ale 

sitului 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

autorităţile 

locale şi 

judeţene, 

insituţii de 

învăţământ, 

investitori, 

ONG-uri 

4.2 Crearea/amenajarea spaţiilor de distribuire a informaţiilor privind aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0082  Munţii Bodoc-Baraolt 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

4.2.1 Amenajarea unor puncte  de informare  pentru publicul larg 

4.2.1

.1 

Amenajarea 

unor puncte de  

informare 

pentru publicul 

larg 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

consiliile 

locale, ONG-

uri 

4.2.2 Crearea şi amenajarea unui centru de vizitare pentru aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0082  Munţii Bodoc-Baraolt 

4.2.2

.1 

Crearea şi 

amenajarea unui 

centru de 

vizitare pentru 

aria de protecţie 

specială 

avifaunistică  

ROSPA0082 

Munţii Bodoc-

Baraolt 

                X X X X                 MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

autorităţile 

locale şi 

judeţene, 

instutuţii de 

învăţământ, 

ONG-uri, 

ocoalele 

silvice, ICAS 

4.3 Desfăsurarea de activităţi educaţionale şi conştientizare privind biodiversitatea din cadrul sitului ROSPA0082  Munţii Bodoc-Baraolt 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

4.3.1 
Realizarea unei campanii de conştientizare privind situl ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt, importanţa valorilor  sale naturale, culturale şi 

istorice 

4.3.1

.1 

Realizarea unei 

campanii de 

conştientizare 

privind situl 

ROSPA0082 

Munţii Bodoc-

Baraolt, 

importanţa 

valorilor sale 

naturale,  

culturale şi 

istorice 

X X X X X X X X                         MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

autorităţi locale 

şi judeţene, 

instituţii de 

invăţământ, 

ONG-uri 

4.3.2 
Implementarea unor activităţi educaţionale (cercuri tematice, ziua Păsărilor, ziua Internaţională a Pădurilor, Ziua Mediului etc.) pentru a 

informa populaţia locală cu privire la importanţa speciilor  de păsări din cadrul sitului 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

4.3.2

.1 

Implementarea 

unor activităţi 

educaţionale 

(cercuri 

tematice, ziua 

Păsărilor, ziua 

Internaţională a 

Pădurilor, Ziua 

Mediului etc.) 

pentru a informa 

populaţia locală 

cu privire la 

importanţa 

speciilor  de 

păsări din cadrul 

sitului 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

instituţiile de 

învăţământ, 

APM, 

autorităţi locale 

şi judeţene 

4.3.3 Realizarea de expoziţii de fotografii cu valorile naturale, culturale şi istorice din cardul şi vecinătatea  ariei naturale protejate 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

4.3.3

.1 

Realizarea de 

expoziţii de 

fotografii cu 

valorile 

naturale, 

culturale şi 

istorice din 

cardul şi  

vecinătatea ariei 

naturale 

protejate 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

şcolile generale 

din localităţile 

din vecinătatea 

sitului, 

consiliile 

locale, 

consiliul 

judeţean, 

ONG-uri, 

fotografi 

amatori şi 

profesionişti 

4.3.4 
Realizarea de cursuri tematice pentru cunoaşterea mai bună a speciilor de păsări, ecologiei şi comportamentul acestora, acţiuni de protecţie 

necesare  (incluzând lecţii în natură) 

4.3.4

.1 

Realizarea de 

cursuri tematice 

pentru 

cunoaşterea mai 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

unităţile de 

învăţământ de 

pe raza sitului; 

ONG-uri 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

bună a speciilor 

de păsări, 

ecologiei şi 

comportamentul 

acestora, acţiuni 

de protecţie 

necesare  

(incluzând lecţii 

în natură) 

4.3.5 Evaluarea atitudinii populaţiei locale faţă de speciile de păsări  (răpitoare şi barza albă)  

4.3.5

.1 

Evaluarea 

atitudinii 

populaţiei locale 

faţă de speciile 

de păsări  

(răpitoare şi 

barza albă)  

X X X X X X X X                         MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

consiliile 

locale, ONG-

uri, APM 

4.3.6 Evaluarea impactului activităţilor de conştientizare realizate în sit (sondaje,  chestionare sociologice) 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

4.3.6

.1 

Evaluarea 

impactului 

activităţilor de 

conştientizare 

realizate în sit  

(sondaje, 

chestionare 

sociologice) 

                                X X X X MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

instituţiile de 

învăţământ, 

autorităţile 

locale, ONG 

5 Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile şi habitatele de interes comunitare 

5.1 Promovarea utilizării durabile  a resurselor forestiere 

5.1.1 Promovarea adoptarea certificării forestiere (FSC) pentru pădurile aflate pe  teritoriul ariei naturale protejate 

5.1.1

.1 

Promovarea 

adoptarea 

certificării 

forestiere (FSC) 

pentru pădurile 

aflate pe 

teritoriul ariei  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

administratorii 

ocoalele 

silvice, 

proprietarii 

privaţi de 

pădure, ICAS 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

naturale 

protejate 

5.1.2 
Includerea prevederilor planului de management al ariei naturale protejate (măsurile referitoare la habitatele forestiere)  în amenajamentul 

silvic 

5.1.2

.1 

Includerea 

prevederilor 

planului de 

management al 

ariei naturale 

protejate 

(măsurile 

referitoare la 

habitatele 

forestiere)  în 

amenajamentul 

silvic 

X X X X X X X X                         MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

administratorii 

ocoalelor 

silvice, 

proprietari 

privaţi, APM, 

ICAS 

5.2 Promovarea utilizării durabile a pajiştilor (păşuni, fâneţe) şi  terenurilor agricole 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

5.2.1 
Elaborarea unui ghid cuprinzând bune practici de administrare a pajiştilor şi promovarea acestuia în rândurile proprietarilor / gestionarilor de 

pajişti 

5.2.1

.1 

Elaborarea unui 

ghid cuprinzând 

bune practici de 

administrare a 

pajiştilor şi 

promovarea 

acestuia în 

rândurile 

proprietarilor / 

gestionarilor de 

pajişti 

X X X X X X X X                         MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

APM, APIA, 

ONG-uri, 

primăriile şi 

consiliile 

locale, APDRP 

5.2.2 Promovarea Ghidului  pentru bune conditii agricole si de mediu (GAEC) în rândul agricultorilor de pe  teritoriul ariei naturale protejate 

5.2.2

.1 

Promovarea 

Ghidului  pentru 

bune conditii 

agricole si de 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

autorităţile 

locale şi 

judeţene, 

primării, APIA 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

mediu (GAEC) 

în rândul 

agricultorilor de  

pe teritoriul ariei 

naturale 

protejate 

5.2.3 Includerea măsurilor şi regulilor de gestionare durabilă a pajiştilor şi terenrile arabile în contractele  de închiriere a acestora 

5.2.3

.1 

Includerea 

măsurilor şi 

regulilor de 

gestionare 

durabilă a 

pajiştilor şi 

terenrile arabile  

în contractele de 

închiriere a 

acestora 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

primăriile şi 

consiliile 

locale, 

consiliul 

judeţean, 

concesionarii 

5.3 Promovarea unei dezvoltări durabile a localităţilor aflate pe teritoriul sau  în vecinătatea ariei naturale protejate 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

5.3.1 
Luarea în considerare a prevederilor Planului de management în procesul de elaborare a planurilor de urbanism (PUG, PUZ), amenajare 

teritorială, de utilizare a terenurilor şi a tuturor modurilor de  utilizare a resurselor 

5.3.1

.1 

Luarea în 

considerare a 

prevederilor 

Planului de 

management în 

procesul de 

elaborare a 

planurilor de 

urbanism (PUG, 

PUZ), 

amenajare 

teritorială, de 

utilizare a 

terenurilor şi a 

tuturor 

modurilor de  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate, 

autorităţile 

locale şi 

judeţene, 

APM 

autorităţi 

locale, APM, 

consiliile 

locale şi cel 

judeţean 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

utilizare a 

resurselor 

5.3.2 
Dezvoltarea unui mecanism de avizare internă a activităţilor cu posibil impact negativ asupra sitului, bazat pe hărţile de distribuţie ale speciilor 

şi cu respectarea măsurilor de  conservare specifice  

5.3.2

.1 

Dezvoltarea 

unui mecanism 

de avizare 

internă a 

activităţilor cu 

posibil impact 

negativ asupra 

sitului, bazat pe 

hărţile de 

distribuţie ale 

speciilor şi cu 

respectarea 

măsurilor  de 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

APM, ICAS 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

conservare 

specifice  

5.4 Promovarea şi sprijinirea activităţilor tradiţionale din sit, etichitate cu sigla  ariei naturale protejate 

5.4.1 Promovarea păstrării şi revitalizarea activităţilor tradiţionale în cadrul  comunităţilor locale 

5.4.1

.1 

Promovarea 

păstrării şi 

revitalizarea 

activităţilor 

tradiţionale în  

cadrul 

comunităţilor 

locale 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

autorităţile 

locale, 

comunitatea 

locală, ONG-

uri 

5.4.2 
Elaborarea unui plan de promovare a produselor locale de către administraţia sitului (în colaborare cu autorităţile locale) prin conferirea 

identităţii de provenienţă a produselor de pe teritoriul sitului (brand  garantat)         

5.4.2

.1 

Elaborarea unui 

plan de 

promovare a 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MEDIE 
administra

torul ariei 

autorităţile 

locale, 

comunităţile 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

produselor 

locale de către 

administraţia 

sitului (în 

colaborare cu 

autorităţile 

locale) prin 

conferirea 

identităţii de 

provenienţă a 

produselor de pe 

teritoriul sitului  

(brand garantat)         

naturale 

protejate 

locale, APM, 

ONG-uri 

6 
Crearea de oportunităţi pentru desfăşurarea unui turism durabil  (prin intermediul valorilor naturale şi culturale) cu scopul limitării impactului 

asupra mediului 

6.1 Promovarea turismului în cadrul sitului prin intremediul valorilor naturale,  culturale şi istorice locale 

6.1.1 Elaborarea un plan strategic pentru dezvoltarea turismului durabil prin formarea unui grup de lucru cu toţi factorii interesaţi  din zonă 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

6.1.1

.1 

Elaborarea un 

plan strategic 

pentru 

dezvoltarea 

turismului 

durabil prin 

formarea unui 

grup de lucru cu  

toţi factorii 

interesaţi din 

zonă 

X X X X                                 MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

autorităţile 

locale, 

operatorii de 

turism, APM, 

ONG-uri 

6.1.2 
Realizarea unui ghid adresat pensiunilor, tour-operatorilor privind includerea în activitatea acestora a unor programe de prezentare a  valorilor 

naturale şi culturale 

6.1.2

.1 

Realizarea unui 

ghid adresat 

pensiunilor, 

tour-

operatorilor 

X X X X X X X X                         MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

autorităţile 

locale, tour-

operatori, 

proprietari de 

pensiuni 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

privind 

includerea în 

activitatea 

acestora a unor 

programe de 

prezentare a 

valorilor 

naturale  şi 

culturale 

6.1.3 Realizarea de cursuri pentru ghizi locali de prezentare a valorilor naturale,  culturale şi istorice din sit 

6.1.3

.1 

Realizarea de 

cursuri pentru 

ghizi locali de 

prezentare a 

valorilor 

naturale, 

culturale  şi 

istorice din sit 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

autorităţile 

locale, instituţii 

de învăţământ, 

ONG-uri, ghizi 

locali, 

operatori 

turistici 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

6.2 Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor necesare  unui turism durabil în cadrul sitului 

6.2.1 Realizarea infrastructurii de vizitare (trasee, zone de  popas şi picnic, etc) 

6.2.1

.1 

Realizarea 

infrastructurii 

de vizitare 

(trasee, zone de 

popas şi  picnic, 

etc) 

X X X X X X X X X X X X                 MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

administratorii 

fondului 

forestier, 

autorităţile 

locale 

6.2.2 Păstrarea şi promovarea arhitecturii locale tradiţionale, atât în ce priveşte clădirile  vechi cât şi cele noi 

6.2.2

.1 

Păstrarea şi 

promovarea 

arhitecturii 

locale 

tradiţionale, atât 

în ce priveşte  

clădirile vechi 

cât şi cele noi 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

consiliile 

locale, 

comunitatea 

locală 

6.2.3 Iniţierea şi sprijinul dezvoltării de servicii tradiţionale de către localnici, care să diversifice şi să crească calitatea experienţelor  vizitatorilor  
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

6.2.3

.1 

Iniţierea şi 

sprijinul 

dezvoltării de 

servicii 

tradiţionale de 

către localnici, 

care să 

diversifice şi să 

crească calitatea  

experienţelor 

vizitatorilor  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MARE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

Localnici, 

autorităţi 

locale, instituţii 

de învăţământ, 

tour-operatori, 

proprietari de 

pensiune, 

ONG-uri 

6.2.4 Promovarea realizării  de eco-pensiuni 

6.2.4

.1 

Promovarea  

realizării de eco-

pensiuni 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

autorităţile 

locale, 

comunitatea 

locală, 

proprietari de 
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Nr Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 
Prioritat

e 

Responsa

bil 
Partener T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

pensiuni, 

ONG-uri 

6.2.5 Incurajarea parteneriatelor între iniţiativele turistice locale şi tour-operatori naţionali pentru turism şi  recreere orientate spre natură 

6.2.5

.1 

Incurajarea 

parteneriatelor 

între iniţiativele 

turistice locale 

şi tour-operatori 

naţionali pentru 

turism şi 

recreere  

orientate spre 

natură 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MEDIE 

administra

torul ariei 

naturale 

protejate 

autorităţi 

locale, instituţii 

de învăţământ, 

tour-operatori, 

proprietari de 

pensiune, 

ONG-uri 

Planificare temporală a activităţilor 

 

5.2 Estimarea resurselor necesare activităţilor 
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Tabelul 172 

Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

1 
Conservarea şi managementul speciilor de păsări criteriu din cadrul sitului Natura 2000 ROSPA0082 Munţii Bodoc Baraolt şi 

habitatelor acestora. 

1.1 Menţinerea şi eventual creşterea nivelului populaţional al speciilor de păsări de interes comunitar, cuibăritoare în cadrul sitului 

1.1.1 Menţinerea lemnului mort pentru asigurarea condiţiilor specifice de habitat pentru speciile de ciocănitori şi Strix uralensis 

1.1.1.1 

Menţinerea lemnului mort 

pentru asigurarea 

condiţiilor specifice de 

habitat pentru speciile de 

ciocănitori şi Strix 

uralensis 

28,57 
Participare la 

întâlni 
bucati 8.57 1.028,57 Buget propriu 

Paza, 

implementare 

reglementari si 

masuri 

specifice de 

protectie 

Total Menţinerea lemnului mort 

pentru asigurarea condiţiilor 

specifice de habitat pentru speciile 

de ciocănitori şi Strix uralensis 

28,57 n/a 1.028,57 n/a 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

1.1.2 
1.1.1.Menţinerea procentajului actual de pădure matură (peste 80 ani) raportat la întreaga suprafaţă forestieră de pe cuprinsul 

sitului (conform datelor din amenajamentele silvice) 

1.1.2.1 

Menţinerea procentajului 

actual de pădure matură 

(peste 80 ani) raportat la 

întreaga suprafaţă 

forestieră de pe cuprinsul 

sitului (conform datelor 

din amenajamentel e 

silvice) 

28,57 
Participare la 

întâlniri 
bucati 8.57 1.028,00 Buget propriu 

Paza, 

implementare 

reglementari si 

masuri 

specifice de 

protectie 

Total 1.1.1.Menţinerea 

procentajului actual de pădure 

matură (peste 80 ani) raportat la 

întreaga suprafaţă forestieră de pe 

cuprinsul sitului (conform datelor 

din amenajamentele silvice) 

28,57 n/a 1.028,00 n/a 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

1.1.3 
Stabilirea suprafeţelor de zone tampon în jurul cuiburilor şi limitarea/controlul activităţilor forestiere în zona tampon, în perioada 

de cuibărit pentru protecţia speciilor de răpitoare şi a berzei negre 

Total Stabilirea suprafeţelor de zone 

tampon în jurul cuiburilor şi 

limitarea/controlul activităţilor 

forestiere în zona tampon, în 

perioada de cuibărit pentru protecţia 

speciilor de răpitoare şi a berzei 

negre 

0,00 n/a 0,00 n/a 

1.1.4 
Menţinerea unei structuri forestiere mozaicate în cadrul unităţilor de producţie, prin păstrarea de pâlcuri de 3-5 arbori bătrâni 

(peste 80 ani) la hectar în zonele de recoltare 

1.1.4.1 

Menţinerea unei structuri 

forestiere mozaicate în 

cadrul unităţilor de 

producţie, prin păstrarea 

de pâlcuri de 3-5 arbori 

28,57 
Participare la 

întâlniri 
bucati 8.57 1.028,57 Buget propriu 

Paza, 

implementare 

reglementari si 

masuri 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

bătrâni (peste 80 ani) la 

hectar în zonele de 

recoltare 

specifice de 

protectie 

Total Menţinerea unei structuri 

forestiere mozaicate în cadrul 

unităţilor de producţie, prin 

păstrarea de pâlcuri de 3-5 arbori 

bătrâni (peste 80 ani) la hectar în 

zonele de recoltare 

28,57 n/a 1.028,57 n/a 

1.1.5 Menţinerea unui număr mare de stejari bătrâni necesari pentru asigurarea condiţiilor optime de cuibărit pentru Dendrocopos medius 

1.1.5.1 

Menţinerea unui număr 

mare de stejari bătrâni 

necesari pentru asigurarea 

condiţiilor optime de 

28,57 
Participare la 

întâlni 
bucati 8.57 1.028,57 Buget propriu 

Paza, 

implementare 

reglementari si 

masuri 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

cuibărit pentru 

Dendrocopos medius 

specifice de 

protectie 

Total Menţinerea unui număr mare 

de stejari bătrâni necesari pentru 

asigurarea condiţiilor optime de 

cuibărit pentru Dendrocopos medius 

28,57 n/a 1.028,57 n/a 

1.1.6 
Interzicerea aplicării tratamentelor chimice, cu excepţia cazurilor dovedite de gradaţii sau defolieri şi doar în cazul ineficienţei sau 

imposibilităţii aplicării altor tipuri de tratamente (biologice, integrate etc.) 

Total Interzicerea aplicării 

tratamentelor chimice, cu excepţia 

cazurilor dovedite de gradaţii sau 

defolieri şi doar în cazul ineficienţei 

sau imposibilităţii aplicării altor 

tipuri de tratamente (biologice, 

integrate etc.) 

0,00 n/a 0,00 n/a 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

1.1.7 Interzicerea aplicării degajărilor şi curăţărilor chimice în pădurile din sit 

Total Interzicerea aplicării 

degajărilor şi curăţărilor chimice în 

pădurile din sit 

0,00 n/a 0,00 n/a 

1.1.8 Menţinerea elementelor de peisaj (arbori solitari, tufişuri, margini înierbate) pe pajişti şi terenuri arabile 

Total Menţinerea elementelor de 

peisaj (arbori solitari, tufişuri, 

margini înierbate) pe pajişti şi 

terenuri arabile 

0,00 n/a 0,00 n/a 

1.1.9 Menţinerea aliniamentelor de arbori de-a lungul drumurilor 

1.1.9.1 

Menţinerea 

aliniamentelor de arbori 

de-a lungul drumurilor 

240,00 

Activităţi de 

teren, rapoarte 
bucati 75.0 

Participare la 

întâlni 
bucati 25.0 

 

8.400,00 

Buget 

propriu, 

Finantari-

Cofinantari 

Paza, 

implementare 

reglementari si 

masuri 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

specifice de 

protectie 

Total Menţinerea aliniamentelor de 

arbori de-a lungul drumurilor 
240,00 n/a 8.400,00 n/a 

1.1.10 Izolarea liniilor de medie tensiune prin colaborarea cu companiile de transport a energiei electrice 

1.1.10.

1 

Izolarea liniilor de medie 

tensiune prin colaborarea 

cu companiile de 

transport a energiei 

electrice 

       

Total Izolarea liniilor de medie 

tensiune prin colaborarea cu 

companiile de transport a energiei 

electrice 

0,00 n/a 0,00 n/a 

1.1.11 Asigurarea suporturilor pentru cuiburile de barză albă situate în localităţile din vecinătate (de pe o rază de 5km în jurul sitului) 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

1.1.11.1 

Asigurarea suporturilor 

pentru cuiburile de barză 

albă situate în localităţile 

din vecinătate (de pe o 

rază de 5 km în jurul 

sitului) 

120,00 
Activităţi de 

teren, rapoarte 
bucati 10.0 840,00 Buget propriu 

Paza, 

implementare 

reglementari si 

masuri 

specifice de 

protectie 

Total Asigurarea suporturilor pentru 

cuiburile de barză albă situate în 

localităţile din vecinătate (de pe o 

rază de 5km în jurul sitului) 

120,00 n/a 840,00 n/a 

1.1.12 
Menţinerea zonelor optime de cuibărit şi monitorizarea activităţilor de management a cursurilor de apă în vederea asigurării 

condiţiilor optime pentru specia Alcedo atthis 

1.1.12.1 

Menţinerea zonelor 

optime de cuibărit şi 

monitorizarea activităţilor 

de management a 

270,00 
Activităţi de 

teren, rapoarte 
bucati 50.0 4.200,00 Buget propriu 

Paza, 

implementare 

reglementari si 

masuri 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

cursurilor de apă în 

vederea asigurării 

condiţiilor optime pentru 

specia Alcedo 

atthis 

specifice de 

protectie 

Total Menţinerea zonelor optime de 

cuibărit şi monitorizarea activităţilor 

de management a cursurilor de apă 

în vederea asigurării condiţiilor 

optime pentru specia Alcedo atthis 

270,00 n/a 4.200,00 n/a 

1.2 Dezvoltarea practicilor agricole în concordanţă cu cerinţele ecologice ale speciilor de păsări dependente de terenurile agricole 

1.2.1 
Menţinerea calităţii habitatului pentru speciile Crex crex, Lanius minor, Lanius collurio, Aquila pomarina prin reglementarea 

păşunatului în sit 

Total Menţinerea calităţii habitatului 

pentru speciile Crex crex, Lanius 
0,00 n/a 0,00 n/a 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

minor, Lanius collurio, Aquila 

pomarina prin reglementarea 

păşunatului în sit 

1.2.2 Implementarea legislaţiei referitoare la numărul de câini însoţitori permis la o turmă în această regiune 

1.2.2.1 

Implementarea legislaţiei 

referitoare la numărul de 

câini însoţitori permis la o 

turmă în această regiune 

300,00 
Activităţi de 

teren 
bucati 50.0 9.240,00 

Buget 

propriu, 

FinantariCofi

nantari 

Paza, 

implementare 

reglementari si 

masuri 

specifice de 

protectie 

Total Implementarea legislaţiei 

referitoare la numărul de câini 

însoţitori permis la o turmă în 

această regiune 

300,00 n/a 9.240,00 n/a 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

1.2.3 
Menţinerea calităţii fâneţelor ca habitat pentru Crex crex şi zonă de vânătoare pentru Aquila pomarina, Lanius minor şi Lanius 

collurio 

Total Menţinerea calităţii fâneţelor 

ca habitat pentru Crex crex şi zonă 

de vânătoare pentru Aquila 

pomarina, Lanius minor şi Lanius 

collurio 

0,00 n/a 0,00 n/a 

1.2.4 Administrarea terenurilor arabile din sit în scopul menţinerii acestora ca teritorii de vânătoare pentru Aquila pomarina 

Total Administrarea terenurilor 

arabile din sit în scopul menţinerii 

acestora ca teritorii de vânătoare 

pentru Aquila pomarina 

0,00 n/a 0,00 n/a 

Total Conservarea şi managementul 

speciilor de păsări criteriu din cadrul 

sitului Natura 2000 ROSPA0082 

1.044,28 n/a 26.793,71 n/a 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

Munţii Bodoc Baraolt şi habitatelor 

acestora. 

2 Inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii 

2.1 
Recensămăntul în cazul speciilor de păsări la care nivelul populaţional este insuficient cunoscut şi monitorizarea speciilor de interes 

comunitar 

2.1.1 
Identificarea principalelor zone de cuibărit pentru Ciconia nigra şi speciile de răpitoare de zi, respectiv a principalelor zonelor de 

hrănire necesare pentru menţinerea populaţiilor de răpitoare 

2.1.1.1 

Identificarea potenţialelor 

zone de cuibărit pentru 

Ciconia nigra şi speciile 

de răpitoare de zi, 

respectiv a principalelor 

zonelor de hrănire 

necesare pentru 

50,00 
Activităţi de 

teren 
bucati 20.0 1.680,00 Buget propriu 

Inventariere si 

cartare 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

menţinerea populaţiilor 

de răpitoare 

Total Identificarea principalelor 

zone de cuibărit pentru Ciconia 

nigra şi speciile de răpitoare de zi, 

respectiv a principalelor zonelor de 

hrănire necesare pentru menţinerea 

populaţiilor de răpitoare 

50,00 n/a 1.680,00 n/a 

2.1.2 
Evaluarea efectivelor populaţionale şi a distribuţiei speciilor Crex crex, Caprimulgus europaeus, Strix uralensis, Bubo bubo, Bonasa 

bonasia, Aythya nyroca 

2.1.2.1 

Evaluarea efectivelor 

populaţionale şi a 

distribuţiei speciilor Crex 

crex, Caprimulgus 

europaeus, Strix 

uralensis, Bubo bubo, 

50,00 
Activităţi de 

teren 
bucati 20.0 1.680,00 Buget propriu 

Inventariere si 

cartare 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

Bonasa bonasia, Aythya 

nyroca 

Total Evaluarea efectivelor 

populaţionale şi a distribuţiei 

speciilor Crex crex, Caprimulgus 

europaeus, Strix uralensis, Bubo 

bubo, Bonasa bonasia, Aythya 

nyroca 

50,00 n/a 1.680,00 n/a 

2.1.3 Evaluarea efectivelor speciei Falco vespertinus şi a zonelor utilizate 

2.1.3.1 

Evaluarea efectivelor 

speciei Falco vespertinus 

şi a zonelor utilizate 

10,00 
Activităţi de 

teren 
bucati 5.0 420,00 Buget propriu 

Inventariere si 

cartare 

Total Evaluarea efectivelor speciei 

Falco vespertinus şi a zonelor 

utilizate 

10,00 n/a 420,00 n/a 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

2.1.4 Monitorizarea speciilor de păsări criteriu din cadrul sitului 

2.1.4.1 

Monitorizarea speciilor 

de păsări criteriu din 

cadrul sitului 

950,00 
Activităţi de 

teren 
bucati 

2

7

5.

0 

23.100,00 Buget propriu 

Monitorizare 

starii de 

conservare 

Total Monitorizarea speciilor de 

păsări criteriu din cadrul sitului 
950,00 n/a 23.100,00 n/a 

2.2 
Evaluarea unor factori de potenţial impact negativ asupra speciilor de interes comunitar şi a unor tehnici alternative de management 

al habitatelor din sit 

2.2.1 Investigarea şi evaluarea utilizării şi a tipurilor de pesticide folosite în pajiştile, păşunile şi terenurile agricole din sit 

2.2.1.1 

Investigarea şi evaluarea 

utilizării şi a tipurilor de 

pesticide folosite în 

pajiştile, păşunile şi 

terenurile agricole din sit 

120,00 

 

Diurnă 

voluntari 
bucati 2.0 

Combustibil Litri 600.0 

 

54.000,00 

Buget 

propriu, 

FinantariCofi

nantari 

Inventariere si 

cartare 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

Total Investigarea şi evaluarea 

utilizării şi a tipurilor de pesticide 

folosite în pajiştile, păşunile şi 

terenurile agricole din sit 

120,00 n/a 54.000,00 n/a 

2.2.2 Evaluarea speciilor şi a distribuţiei plantelor invazive în sit (lista de specii potenţial invazive) 

2.2.2.1 

Evaluarea speciilor şi a 

distribuţiei plantelor 

invazive în sit (lista de 

specii potenţial invazive) 

50,00 
Activităţi de 

teren 
bucati 25.0 2.100,00 

Buget 

propriu, 

FinantariCofi

nantari 

Inventariere si 

cartare 

Total Evaluarea speciilor şi a 

distribuţiei plantelor invazive în sit 

(lista de specii potenţial invazive) 

50,00 n/a 2.100,00 n/a 

2.2.3 
Investigarea posibilităţii obţinerii unei structuri pluriene a pădurii realizate prin tăieri selective (transformarea pădurii spre codru 

gradinarit) 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

2.2.3.1 

Investigarea posibilităţii 

obţinerii unei structuri 

pluriene a pădurii 

realizate prin tăieri 

selective (transformarea 

pădurii spre codru 

gradinarit) 

50,00 
Activităţi de 

teren 
bucati 25.0 2.100,00 

Buget 

propriu, 

FinantariCofi

nantari 

Inventariere si 

cartare 

Total Investigarea posibilităţii 

obţinerii unei structuri pluriene a 

pădurii realizate prin tăieri selective 

(transformarea pădurii spre codru 

gradinarit) 

50,00 n/a 2.100,00 n/a 

Total Inventarierea/evaluarea 

detaliată şi monitoringul 

biodiversităţii 

1.280,00 n/a 85.080,00 n/a 

3 Administrarea şi managementul efectiv al Sitului Natura 2000 şi asigurarea durabilităţii managementului 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

3.1 
Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu scopul menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor şi 

habitatelor de interes conservativ 

3.1.1 Respectarea contractului de administrare privind aria specială avifaunistică ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt 

3.1.1.1 

Respectarea contractului 

de administrare privind 

aria specială avifaunistică 

ROSPA0082 Munţii 

BodocBaraolt 

105,00 
Organizare 

întâlnire 
bucati 5.0 45.000,00 Buget propriu 

Personal 

conducere,coor 

donare, 

administrare 

Total Respectarea contractului de 

administrare privind aria specială 

avifaunistică ROSPA0082 Munţii 

Bodoc-Baraolt 

105,00 n/a 45.000,00 n/a 

3.1.2 Dezvoltarea unei structuri de administrare proprii a sitului 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

3.1.2.1 

Dezvoltarea unei structuri 

de administrare proprii a 

sitului 

60,00 
Organizare 

întâlnire 
bucati 9.0 5.000,00 Buget propriu 

Personal 

conducere,coor 

donare, 

administrare 

Total Dezvoltarea unei structuri de 

administrare proprii a sitului 
60,00 n/a 5.000,00 n/a 

3.1.3 Organizarea de întâlniri pentru funcţionarea structurilor de administrare  

3.1.3.1 

Organizarea de întâlniri 

pentru funcţionarea 

structurilor de 

administrare 

90,00 
Organizare 

întâlnire 
bucati 10.0 10.000,00 Buget propriu 

Personal 

conducere,coor 

donare, 

administrare 

Total Organizarea de întâlniri pentru 

funcţionarea structurilor de 

administrare 

90,00 n/a 10.000,00 n/a 

3.1.4 Asigurarea personalului necesar administrării ariei naturale protejate 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

3.1.4.1 

Asigurarea personalului 

necesar administrării ariei 

naturale protejate 

60,00    2.000,00 Buget propriu 

Personal 

conducere,coor 

donare, 

administrare 

Total Asigurarea personalului 

necesar administrării ariei naturale 

protejate 

60,00 n/a 2.000,00 n/a 

3.1.5 
Colaborarea cu toţi factorii interesaţi pentru desfăşurarea diferitelor activităţi ce vizează potenţialul sitului (cercetare, proiecte de 

conservare implementate în zonă, conştientizare, activităţi generatoare de venit, etc.) 

3.1.5.1 

Colaborarea cu toţi 

factorii interesaţi pentru 

desfăşurarea diferitelor 

activităţi ce vizează 

potenţialul sitului 

(cercetare, proiecte de 

conservare implementate 

100,00 
Organizare 

întâlnire 
bucati 40.0 3.360,00 Buget propriu 

Personal 

conducere,coor 

donare, 

administrare 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

în zonă, conştientizare, 

activităţi generatoare de 

venit, etc.) 

Total Colaborarea cu toţi factorii 

interesaţi pentru desfăşurarea 

diferitelor activităţi ce vizează 

potenţialul sitului (cercetare, 

proiecte de conservare implementate 

în zonă, conştientizare, activităţi 

generatoare de venit, etc.) 

100,00 n/a 3.360,00 n/a 

3.1.6 Implicarea unor instituţii/organizaţii partenere şi a comunităţii locale pentru realizarea unui management participativ 

3.1.6.1 

Implicarea unor 

instituţii/organi zaţii 

partenere şi a comunităţii 

locale pentru realizarea 

100,00 
Organizare 

întâlnire 
bucati 40.0 3.360,00 Buget propriu 

Personal 

conducere,coor 

donare, 

administrare 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

unui management 

participativ 

Total Implicarea unor 

instituţii/organizaţii partenere şi a 

comunităţii locale pentru realizarea 

unui management participativ 

100,00 n/a 3.360,00 n/a 

3.2 Asigurarea resurselor financiare necesare unei administrări optime 

3.2.1 
Elaborarea bugetului anual necesar pentru activităţile de administrare şi management pentru atingerea scopului principal al 

planului de management din resurse proprii 

3.2.1.1 

Elaborarea bugetului 

anual necesar pentru 

activităţile de 

administrare şi 

management pentru 

atingerea scopului 

50,00      

Documente 

strategice si de 

planificare 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

principal al planului de 

management din resurse 

proprii 

Total Elaborarea bugetului anual 

necesar pentru activităţile de 

administrare şi management pentru 

atingerea scopului principal al 

planului de management din resurse 

proprii 

50,00 n/a 0,00 n /a 

3.2.2 
Identificarea unor noi surse de finanţare (accesare fonduri, sponsorizări) şi elaboarea unor proiecte de conservare cu finanţare 

externă 

3.2.2.1 

Identificarea unor noi 

surse de finanţare 

(accesare fonduri, 

sponsorizări) şi elaboarea 

unor proiecte de 

100,00    100.000,00 Buget propriu 

Documente 

strategice si de 

planificare 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

conservare cu finanţare 

externă 

Total Identificarea unor noi surse de 

finanţare (accesare fonduri, 

sponsorizări) şi elaboarea unor 

proiecte de conservare cu finanţare 

externă 

100,00 n/a 100.000,00 n/a 

3.2.3 Întocmirea planurilor de lucru anuale 

3.2.3.1 
Întocmirea planurilor de 

lucru anuale 
    14.000,00 Buget propriu 

Documente 

strategice si de 

planificare 

Total Întocmirea planurilor de lucru 

anuale 
0,00 n/a 14.000,00 n/a 

3.3 
Limitarea activităţilor ilegale şi dăunătoare valorilor naturale specifice sitului (braconaj piscicol şi cinegetic, exploatări neautorizate 

de material lemnos, poluare, managementul neadecvat al deşeurilor, incendieri, construcţii ilegale) 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

3.3.1 Realizarea şi instalarea bornelor, panourilor şi indicatoarelor, pentru evidenţierea limitelor ariei naturale protejate 

3.3.1.1 

Realizarea şi instalarea 

bornelor, panourilor şi 

indicatoarelor, pentru 

evidenţierea limitelor 

ariei naturale protejate 

100,00 

 

Panouridelimit 

are 

bucati 240.0 

Panouridelimit 

are 

Litri 470.0 

 

400.000,00 
Finantari- 

Cofinantari 

Echipament si 

structura de 

functionare 

Total Realizarea şi instalarea 

bornelor, panourilor şi 

indicatoarelor, pentru evidenţierea 

limitelor ariei naturale protejate 

100,00 n/a 400.000,00 n/a 

3.3.2 Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/ managementul ariei naturale protejate 

3.3.2.1 
Dezvoltarea capacităţii 

personalului implicat în 
40,00 

Sesiuni de 

instruire 
bucati 3.0 20.000,00 

Finantari- 

Cofinantari 

Instruire 

personal 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

administrarea/ 

managementul ariei 

naturale protejate 

Total Dezvoltarea capacităţii 

personalului implicat în 

administrarea/ managementul ariei 

naturale protejate 

40,00 n/a 20.000,00 n/a 

3.3.3 Implicarea activă a administratorului sitului în evaluarea activităţilor/resurselor cinegetice şi stoparea braconajului cinegetic 

3.3.3.1 

Implicarea activă a 

administratorul ui sitului 

în evaluarea 

activităţilor/res urselor 

cinegetice şi stoparea 

braconajului cinegetic 

100,00 
Activităţi de 

teren 
bucati 50.0 4.200,00 Buget propriu 

Documente 

strategice si de 

planificare 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

Total Implicarea activă a 

administratorului sitului în 

evaluarea activităţilor/resurselor 

cinegetice şi stoparea braconajului 

cinegetic 

100,00 n/a 4.200,00 n/a 

3.3.4 
Parteneriat cu Jandarmeria şi Garda de Mediu, APIA, Inspectoratul Silvic şi alte instituţii relevante pentru realizarea unui sistem de 

patrulare integrat 

3.3.4.1 

Parteneriat cu 

Jandarmeria şi Garda de 

Mediu, APIA, 

Inspectoratul Silvic şi alte 

instituţii relevante pentru 

realizarea unui sistem de 

patrulare integrat 

400,00 
Activităţi de 

teren 
bucati 200.0 16.800,00 Buget propriu 

Documente 

strategice si de 

planificare 

Total Parteneriat cu Jandarmeria şi 

Garda de Mediu, APIA, 
400,00 n/a 16.800,00 n/a 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

Inspectoratul Silvic şi alte instituţii 

relevante pentru realizarea unui 

sistem de patrulare integrat 

3.3.5 Întocmirea, aprobarea şi aplicarea planului de intervenţie şi instituirea unui sistem de reacţie rapidă pentru verificarea sesizărilor 

3.3.5.1 

Întocmirea, aprobarea şi 

aplicarea planului de 

intervenţie şi instituirea 

unui sistem de reacţie 

rapidă pentru verificarea 

sesizărilor 

80,00 
Activităţi de 

teren 
bucati 40.0 3.360,00 Buget propriu 

Documente 

strategice si de 

planificare 

Total Întocmirea, aprobarea şi 

aplicarea planului de intervenţie şi 

instituirea unui sistem de reacţie 

rapidă pentru verificarea sesizărilor 

80,00 n/a 3.360,00 n/a 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

3.3.6 
Acordarea de avize (negative/pozitive) pentru proiectele şi planurile/programele care se realizează pe teritoriul ariei naturale 

protejate 

3.3.6.1 

Acordarea de avize 

(negative/poziti ve) 

pentru proiectele şi 

planurile/progr amele 

care se realizează pe 

teritoriul ariei naturale 

protejate 

300,00 nu este cazul 
nu este 

cazul 

nu este 

cazul 
nu este cazul nu este cazul 

Paza, 

implementare 

reglementari si 

masuri 

specifice de 

protectie 

Total Acordarea de avize 

(negative/pozitive) pentru proiectele 

şi planurile/programele care se 

realizează pe teritoriul ariei naturale 

protejate 

300,00 n/a 0,00 n/a 

3.3.7 3.3.7. Implicarea reţelelor de voluntari în raportarea imediata a delictelor 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

3.3.7.1 

3.3.7. Implicarea reţelelor 

de voluntari în raportarea 

imediata a delictelor 

200,00 
Activităţi de 

teren 
Litri 

1

0

0.

0 

8.400,00 

Buget 

propriu, 

FinantariCofi

nantari 

Constientizare 

si comunicare 

Total 3.3.7. Implicarea reţelelor de 

voluntari în raportarea imediata a 

delictelor 

200,00 n/a 8.400,00 n/a 

3.3.8 Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a ariei naturale protejate 

3.3.8.1 

Asigurarea logisticii 

necesare pentru 

administrarea eficientă a 

ariei naturale protejate 

100,00 Echipament bucati 1.0 2.320.000,00 

Buget 

propriu, 

Fonduri 

publice, 

FinantariCofi

nantari 

Personal 

conducere,coo

r donare, 

administrare 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

Total Asigurarea logisticii necesare 

pentru administrarea eficientă a 

ariei naturale protejate 

100,00 n/a 2.320.000,00 n/a 

3.3.9 Monitorizarea implementării planului de management şi realizarea raportărilor necesare către autorităţi relevante 

3.3.9.1 

Monitorizarea 

implementării planului 

de management şi 

realizarea raportărilor 

necesare către autorităţi 

relevante 

60,00 nu este cazul 
nu este 

cazul 

nu este 

cazul 

nu este 

cazul 
nu este cazul 

Personal 

conducere,coo

r donare, 

administrare 

Total Monitorizarea implementării 

planului de management şi 

realizarea raportărilor necesare către 

autorităţi relevante 

60,00 n/a 0,00 n/a 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

Total Administrarea şi 

managementul efectiv al Sitului 

Natura 2000 şi asigurarea 

durabilităţii managementului 

2.045,00 n/a 
2.955.480,0

0 
n/a 

4 
Creşterea nivelului de conştientizare şi educaţie a publicului şi grupurilor interesate privind importanţa conservării biodiversităţii şi 

pentru obţinerea sprijinului în vederea realizării obiectivelor planului de management al sitului ROSPA0082Bodoc Baraolt 

4.1 
Promovarea valorilor naturale din cadrul Ariei Speciale de Protecţie Avifaunistică ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt prin 

intermediul materialelor informative, site-lui web şi altor mijloace de comunicare 

4.1.1 Crearea unei identităţi vizuale a ariei naturale protejate 

4.1.1.1 

Crearea unei identităţi 

vizuale a ariei naturale 

protejate 

20,00 
Manual de 

identitate vizuală 
bucati 1.0 4.000,00 

Buget 

propriu, 

FinantariCofi

nantari 

Constientizare 

si comunicare 

Total Crearea unei identităţi vizuale 

a ariei naturale protejate 
20,00 n/a 4.000,00 n/a 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

4.1.2 
Realizarea site-ului web al ariei natural protejate ROSPA0082 Munţii Bodoc Baraolt şi actualizarea permanentă a acestuia cu 

informaţii relevante pentru factorii interesaţi şi publicul larg 

4.1.2.1 

Realizarea siteului web al 

ariei natural protejate 

ROSPA0082 Munţii 

Bodoc Baraolt şi 

actualizarea permanentă a 

acestuia cu informaţii 

relevante pentru factorii 

interesaţi şi publicul larg 

200,00 Realizare site web bucati 1.0 15.000,00 

Buget 

propriu, 

FinantariCofi

nantari 

Constientizare 

si comunicare 

Total Realizarea site-ului web al 

ariei natural protejate 

ROSPA0082 Munţii Bodoc 

Baraolt şi actualizarea permanentă a 

acestuia cu informaţii relevante 

200,00 n/a 15.000,00 n/a 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

pentru factorii interesaţi şi publicul 

larg 

4.1.3 Realizarea şi amplasarea de panouri informative în localităţile din cadrul sitului şi în sit 

4.1.3.1 

Realizarea şi amplasarea 

de panouri informative în 

localităţile din cadrul 

sitului şi în sit 

40,00 
Panouri 

informative 
bucati 45.0 40.000,00 

Finantari- 

Cofinantari 

Constientizare 

si comunicare 

Total Realizarea şi amplasarea de 

panouri informative în localităţile 

din cadrul sitului şi în sit 

40,00 n/a 40.000,00 n/a 

4.1.4 
Realizarea de materiale informative referitoare la aria naturală protejată (de ex. pliante, broşuri, CD-uri, cărţi, albume, filme, vederi, 

calendare etc.), de promovarea a valorilor naturale, culturale şi istorice ale sitului 

4.1.4.1 

Realizarea de materiale 

informative referitoare la 

aria naturală protejată (de 

100,00 

 

Pliante bucati 12500.0 

Albume bucati 3000.0 

117.000,00 
Finantari- 

Cofinantari 

Constientizare 

si comunicare 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

ex. pliante, broşuri, CD- 

uri, cărţi, albume, filme, 

vederi, calendare etc.), de 

promovarea a valorilor 

naturale, culturale şi 

istorice ale sitului 

Broşuri bucati 1000.0 

 

Total Realizarea de materiale 

informative referitoare la aria 

naturală protejată (de ex. pliante, 

broşuri, CD-uri, cărţi, albume, filme, 

vederi, calendare etc.), de 

promovarea a valorilor naturale, 

culturale şi istorice ale sitului 

100,00 n/a 117.000,00 n/a 

4.2 
Crearea/amenajarea spaţiilor de distribuire a informaţiilor privind aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0082 Munţii Bodoc- 

Baraolt 

4.2.1 Amenajarea unor puncte de informare pentru publicul larg 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

4.2.1.1 

Amenajarea unor puncte 

de informare pentru 

publicul larg 

300,00 

Amenajare 

puncte de 

informare 

bucati 3.0 2.200.000,00 
Finantari- 

Cofinantari 

Constientizare 

si comunicare 

Total Amenajarea unor puncte de 

informare pentru publicul larg 
300,00 n/a 

2.200.000,0

0 
n/a 

4.2.2 Crearea şi amenajarea unui centru de vizitare pentru aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt 

4.2.2.1 

Crearea şi amenajarea 

unui centru de vizitare 

pentru aria de protecţie 

specială avifaunistică 

ROSPA0082 Munţii 

BodocBaraolt 

300,00 

Creare şi 

amenajare centru 

de informare 

bucati 1.0 
7.500.000,0

0 

Finantari- 

Cofinantari 

Constientizare 

si comunicare 

Total Crearea şi amenajarea unui 

centru de vizitare pentru aria de 
300,00 n/a 

7.500.000,0

0 
n/a 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

protecţie specială avifaunistică 

ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt 

4.3 Desfăsurarea de activităţi educaţionale şi conştientizare privind biodiversitatea din cadrul sitului ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt 

4.3.1 
Realizarea unei campanii de conştientizare privind situl ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt, importanţa valorilor sale naturale, 

culturale şi istorice 

4.3.1.1 

Realizarea unei campanii 

de conştientizare privind 

situl ROSPA0082 Munţii 

BodocBaraolt, importanţa 

valorilor sale naturale, 

culturale şi istorice 

80,00 
Organizare 

întâlnire 
bucati 10.0 24.000,00 

Buget 

propriu, 

FinantariCofi

nantari 

Constientizare 

si comunicare 

Total Realizarea unei campanii de 

conştientizare privind situl 
80,00 n/a 24.000,00 n/a 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt, 

importanţa valorilor sale naturale, 

culturale şi istorice 

4.3.2 
Implementarea unor activităţi educaţionale (cercuri tematice, ziua Păsărilor, ziua Internaţională a Pădurilor, Ziua Mediului etc.) 

pentru a informa populaţia locală cu privire la importanţa speciilor de păsări din cadrul sitului 

4.3.2.1 

Implementarea unor 

activităţi educaţionale 

(cercuri tematice, ziua 

Păsărilor, ziua 

Internaţională a Pădurilor, 

Ziua Mediului etc.) pentru 

a informa populaţia locală 

cu privire la importanţa 

speciilor de păsări din 

cadrul sitului 

400,00 
Organizare 

activităţi 
bucati 30.0 50.000,00 

Buget 

propriu, 

FinantariCofi

nantari 

Educatie 

ecologica 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

Total Implementarea unor activităţi 

educaţionale (cercuri tematice, ziua 

Păsărilor, ziua Internaţională a 

Pădurilor, Ziua Mediului etc.) pentru 

a informa populaţia locală cu privire 

la importanţa speciilor de păsări din 

cadrul sitului 

400,00 n/a 50.000,00 n/a 

4.3.3 Realizarea de expoziţii de fotografii cu valorile naturale, culturale şi istorice din cardul şi vecinătatea ariei naturale protejate 

4.3.3.1 

Realizarea de expoziţii de 

fotografii cu valorile 

naturale, culturale şi 

istorice din cardul şi 

vecinătatea ariei naturale 

protejate 

 

40,00 

Panouri bucati 3.0 

Printare 

fotografii 
bucati 30.0 

 

80.000,00 

Buget 

propriu, 

FinantariCofi

nantari 

Constientizare 

si comunicare 

Total Realizarea de expoziţii de 

fotografii cu valorile naturale, 
40,00 n/a 80.000,00 n/a 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

culturale şi istorice din cardul şi 

vecinătatea ariei naturale protejate 

4.3.4 
Realizarea de cursuri tematice pentru cunoaşterea mai bună a speciilor de păsări, ecologiei şi comportamentul acestora, acţiuni de 

protecţie necesare (incluzând lecţii în natură) 

4.3.4.1 

Realizarea de cursuri 

tematice pentru 

cunoaşterea mai bună a 

speciilor de păsări, 

ecologiei şi 

comportamentu l 

acestora, acţiuni de 

protecţie necesare 

(incluzând lecţii în natură) 

160,00 
Organizare 

cursuri 
bucati 5.0 60.000,00 

Buget 

propriu, 

Finantari 

Cofinantari 

Educatie 

ecologica 

Total Realizarea de cursuri tematice 

pentru cunoaşterea mai bună a 

speciilor de păsări, ecologiei şi 

160,00 n/a 60.000,00 n/a 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

comportamentul acestora, acţiuni 

de protecţie necesare (incluzând 

lecţii în natură) 

4.3.5 Evaluarea atitudinii populaţiei locale faţă de speciile de păsări (răpitoare şi barza albă) 

4.3.5.1 

Evaluarea atitudinii 

populaţiei locale faţă de 

speciile de păsări 

(răpitoare şi barza albă) 

10,00 Sondaj de opinie bucati 1.0 3.750,00 
Finantari- 

Cofinantari 

Documente 

strategice si de 

planificare 

Total Evaluarea atitudinii populaţiei 

locale faţă de speciile de păsări 

(răpitoare şi barza albă) 

10,00 n/a 3.750,00 n/a 

4.3.6 Evaluarea impactului activităţilor de conştientizare realizate în sit (sondaje, chestionare sociologice) 

4.3.6.1 

Evaluarea impactului 

activităţilor de 

conştientizare realizate în 

10,00 Sondaj de opinie bucati 1.0 3.750,00 
Finantari- 

Cofinantari 

Documente 

strategice si de 

planificare 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

sit (sondaje, chestionare 

sociologice) 

Total Evaluarea impactului 

activităţilor de conştientizare 

realizate în sit (sondaje, chestionare 

sociologice) 

10,00 n/a 3.750,00 n/a 

Total Creşterea nivelului de 

conştientizare şi educaţie a 
1.660,00 n/a 

10.097.500,0

0 
n/a 

publicului şi grupurilor interesate 

privind importanţa conservării 

biodiversităţii şi pentru obţinerea 

sprijinului în vederea realizării 

obiectivelor planului de 

management al sitului 

ROSPA0082Bodoc Baraolt 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

5 Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile şi habitatele de interes comunitare  

5.1 Promovarea utilizării durabile a resurselor forestiere  

5.1.1 Promovarea adoptarea certificării forestiere (FSC) pentru pădurile aflate pe teritoriul ariei naturale protejate  

5.1.1.1 

Promovarea adoptarea 

certificării forestiere 

(FSC) pentru pădurile 

aflate pe teritoriul ariei 

naturale protejate 

40,00 
Organizare 

întâlniri 
bucati 3.0 10.000,00 

Finantari- 

Cofinantari 

Constientizare 

si comunicare 

Total Promovarea adoptarea 

certificării forestiere (FSC) pentru 

pădurile aflate pe teritoriul ariei 

naturale protejate 

40,00 n/a 10.000,00 n/a 

5.1.2 
Includerea prevederilor planului de management al ariei naturale protejate (măsurile referitoare la habitatele forestiere) în 

amenajamentul silvic 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

5.1.2.1 

Includerea prevederilor 

planului de management 

al ariei naturale protejate 

(măsurile referitoare la 

habitatele forestiere) în 

amenajamentul silvic 

28,57 
Participare la 

întâlniri 
bucati 8.57 1.028,57 Buget propriu 

Paza, 

implementare 

reglementari si 

masuri 

specifice de 

protectie 

Total Includerea prevederilor 

planului de management al ariei 

naturale protejate (măsurile 

referitoare la habitatele forestiere) în 

amenajamentul silvic 

28,57 n/a 1.028,57 n/a 

5.2 Promovarea utilizării durabile a pajiştilor (păşuni, fâneţe) şi terenurilor agricole 

5.2.1 
Elaborarea unui ghid cuprinzând bune practici de administrare a pajiştilor şi promovarea acestuia în rândurile proprietarilor / 

gestionarilor de pajişti 



 

537 

 

Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

5.2.1.1 

Elaborarea unui ghid 

cuprinzând bune practici 

de administrare a 

pajiştilor şi promovarea 

acestuia în rândurile 

proprietarilor / 

gestionarilor de pajişti 

100,00 Realizare ghid bucati 1.0 25.000,00 
Finantari- 

Cofinantari 

Constientizare 

si comunicare 

Total Elaborarea unui ghid 

cuprinzând bune practici de 

administrare a pajiştilor şi 

promovarea acestuia în rândurile 

proprietarilor / gestionarilor de 

pajişti 

100,00 n/a 25.000,00 n/a 

5.2.2 
Promovarea Ghidului pentru bune conditii agricole si de mediu (GAEC) în rândul agricultorilor de pe teritoriul ariei naturale 

protejate 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

5.2.2.1 

Promovarea Ghidului 

pentru bune conditii 

agricole si de mediu 

(GAEC) în rândul 

agricultorilor de pe 

teritoriul ariei naturale 

protejate 

100,00 
Organizare 

întâlniri 
bucati 20.0 10.000,00 

Finantari- 

Cofinantari 

Constientizare 

si comunicare 

Total Promovarea Ghidului pentru 

bune conditii agricole si de mediu 

(GAEC) în rândul 

agricultorilor de pe teritoriul ariei 

naturale protejate 

100,00 n/a 10.000,00 n/a 

5.2.3 Includerea măsurilor şi regulilor de gestionare durabilă a pajiştilor şi terenrile arabile în contractele de închiriere a acestora 

5.2.3.1 

Includerea măsurilor şi 

regulilor de gestionare 

durabilă a pajiştilor şi 

100,00 
Organizare 

întâlniri 
bucati 20.0 10.000,00 

Finantari- 

Cofinantari 

Constientizare 

si comunicare 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

terenrile arabile în 

contractele de închiriere a 

acestora 

Total Includerea măsurilor şi 

regulilor de gestionare durabilă a 

pajiştilor şi terenrile arabile în 

contractele de închiriere a acestora 

100,00 n/a 10.000,00 n/a 

5.3 Promovarea unei dezvoltări durabile a localităţilor aflate pe teritoriul sau în vecinătatea ariei naturale protejate 

5.3.1 
Luarea în considerare a prevederilor Planului de management în procesul de elaborare a planurilor de urbanism (PUG, PUZ), 

amenajare teritorială, de utilizare a terenurilor şi a tuturor modurilor de utilizare a resurselor 

5.3.1.1 

Luarea în considerare a 

prevederilor Planului de 

management în procesul 

de elaborare a planurilor 

de urbanism (PUG, PUZ), 

200,00 
Participare la 

întâlniri 
bucati 100.0 8.400,00 

Buget 

propriu, 

FinantariCofi

nantari 

Documente 

strategice si de 

planificare 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

amenajare teritorială, de 

utilizare a terenurilor şi a 

tuturor modurilor de 

utilizare a resurselor 

Total Luarea în considerare a 

prevederilor Planului de 

management în procesul de 

elaborare a planurilor de urbanism 

(PUG, PUZ), amenajare teritorială, 

de utilizare a terenurilor şi a tuturor 

modurilor de utilizare a resurselor 

200,00 n/a 8.400,00 n/a 

5.3.2 
Dezvoltarea unui mecanism de avizare internă a activităţilor cu posibil impact negativ asupra sitului, bazat pe hărţile de distribuţie 

ale speciilor şi cu respectarea măsurilor de conservare specifice 

5.3.2.1 

Dezvoltarea unui 

mecanism de avizare 

internă a activităţilor cu 

100,00 nu este cazul 
nu este 

cazul 

nu este 

cazul 
2.000,00 Buget propriu 

Documente 

strategice si de 

planificare 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

posibil impact negativ 

asupra sitului, bazat pe 

hărţile de distribuţie ale 

speciilor şi cu respectarea 

măsurilor de conservare 

specifice 

Total Dezvoltarea unui mecanism 

de avizare internă a activităţilor cu 

posibil impact negativ asupra 

sitului, bazat pe hărţile de distribuţie 

ale speciilor şi cu respectarea 

măsurilor de conservare specifice 

100,00 n/a 2.000,00 n/a 

5.4 Promovarea şi sprijinirea activităţilor tradiţionale din sit, etichitate cu sigla ariei naturale protejate 

5.4.1 Promovarea păstrării şi revitalizarea activităţilor tradiţionale în cadrul comunităţilor locale 



 

542 

 

Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

5.4.1.1 

Promovarea păstrării şi 

revitalizarea activităţilor 

tradiţionale în cadrul 

comunităţilor locale 

100,00 
Organizare 

întâlniri 
bucati 3.0 10.000,00 

Finantari- 

Cofinantari 

Traditii si 

comunitati 

Total Promovarea păstrării şi 

revitalizarea activităţilor tradiţionale 

în cadrul comunităţilor locale 

100,00 n/a 10.000,00 n/a 

5.4.2 
Elaborarea unui plan de promovare a produselor locale de către administraţia sitului (în colaborare cu autorităţile locale) prin 

conferirea identităţii de provenienţă a produselor de pe teritoriul sitului (brand garantat) 

5.4.2.1 

Elaborarea unui plan de 

promovare a produselor 

locale de către 

administraţia sitului (în 

colaborare cu autorităţile 

locale) prin conferirea 

identităţii de provenienţă 

100,00 
Organizare 

întâlniri 
bucati 3.0 50.000,00 

Finantari- 

Cofinantari 

Documente 

strategice si de 

planificare 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

a produselor de pe 

teritoriul sitului (brand 

garantat) 

Total Elaborarea unui plan de 

promovare a produselor locale de 

către administraţia sitului (în 

colaborare cu autorităţile locale) 

prin conferirea identităţii de 

provenienţă a produselor de pe 

teritoriul sitului (brand garantat) 

100,00 n/a 50.000,00 n/a 

Total Promovarea utilizării durabile 

a resurselor naturale, ce asigură 

suportul pentru speciile şi habitatele 

de interes comunitare 

868,57 n/a 126.428,57 n/a 

6 
Crearea de oportunităţi pentru desfăşurarea unui turism durabil (prin intermediul valorilor naturale şi culturale) cu scopul limitării 

impactului asupra mediului 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

6.1 Promovarea turismului în cadrul sitului prin intremediul valorilor naturale, culturale şi istorice locale 

6.1.1 
Elaborarea un plan strategic pentru dezvoltarea turismului durabil prin formarea unui grup de lucru cu toţi factorii interesaţi din 

zonă 

6.1.1.1 

Elaborarea un plan 

strategic pentru 

dezvoltarea turismului 

durabil prin formarea 

unui grup de lucru cu toţi 

factorii interesaţi din zonă 

80,00 

 

Organizare 

întâlniri 
bucati 4.0 

Realizare 

strategie 
bucati 1.0 

 

33.000,00 
Finantari- 

Cofinantari 

Documente 

strategice si de 

planificare 

Total Elaborarea un plan strategic 

pentru dezvoltarea turismului 

durabil prin formarea unui grup de 

lucru cu toţi factorii interesaţi din 

zonă 

80,00 n/a 33.000,00 n/a 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

6.1.2 
Realizarea unui ghid adresat pensiunilor, tour-operatorilor privind includerea în activitatea acestora a unor programe de prezentare 

a valorilor naturale şi culturale 

6.1.2.1 

Realizarea unui ghid 

adresat pensiunilor, 

touroperatorilor privind 

includerea în activitatea 

acestora a unor programe 

de prezentare a valorilor 

naturale şi culturale 

80,00 Publicare ghid bucati 500.0 20.000,00 
Finantari- 

Cofinantari 

Servicii, 

facilitati de 

vizitare si 

promovarea 

turismului 

Total Realizarea unui ghid adresat 

pensiunilor, touroperatorilor privind 

includerea în activitatea acestora a 

unor programe de prezentare a 

valorilor naturale şi culturale 

80,00 n/a 20.000,00 n/a 

6.1.3 Realizarea de cursuri pentru ghizi locali de prezentare a valorilor naturale, culturale şi istorice din sit 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

6.1.3.1 

Realizarea de cursuri 

pentru ghizi locali de 

prezentare a valorilor 

naturale, culturale şi 

istorice din sit 

80,00 
Organizare 

cursuri 
bucati 2.0 35.000,00 

Finantari-

Cofinantari 

Instruire 

personal 

Total Realizarea de cursuri pentru 

ghizi locali de prezentare a valorilor 

naturale, culturale şi istorice din sit 

80,00 n/a 35.000,00 n/a 

6.2 Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor necesare unui turism durabil în cadrul sitului 

6.2.1 Realizarea infrastructurii de vizitare (trasee, zone de popas şi picnic, etc) 

6.2.1.1 

Realizarea infrastructurii 

de vizitare (trasee, zone 

de popas şi picnic, etc) 

400,00 

Realizare 

infrastructură de 

vizitare 

bucati 1.0 340.000,00 
Finantari- 

Cofinantari 

Servicii, 

facilitati de 

vizitare si 

promovarea 

turismului 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

Total Realizarea infrastructurii de 

vizitare (trasee, zone de popas şi 

picnic, etc) 

400,00 n/a 340.000,00 n/a 

6.2.2 Păstrarea şi promovarea arhitecturii locale tradiţionale, atât în ce priveşte clădirile vechi cât şi cele noi 

6.2.2.1 

Păstrarea şi promovarea 

arhitecturii locale 

tradiţionale, atât în ce 

priveşte clădirile vechi 

cât şi cele noi 

80,00 
Organizare 

întâlnire 
bucati 2.0 50.000,00 

Finantari- 

Cofinantari 

Servicii, 

facilitati de 

vizitare si 

promovarea 

turismului 

Total Păstrarea şi promovarea 

arhitecturii locale tradiţionale, atât 

în ce priveşte clădirile vechi cât şi 

cele noi 

80,00 n/a 50.000,00 n/a 

6.2.3 
Iniţierea şi sprijinul dezvoltării de servicii tradiţionale de către localnici, care să diversifice şi să crească calitatea experienţelor 

vizitatorilor 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

6.2.3.1 

Iniţierea şi sprijinul 

dezvoltării de servicii 

tradiţionale de către 

localnici, care să 

diversifice şi să crească 

calitatea experienţelor 

vizitatorilor 

80,00 
Organizare 

întâlnire 

bu

ca

ti 

3.0 10.000,00 
Finantari- 

Cofinantari 

Servicii, 

facilitati de 

vizitare si 

promovarea 

turismului 

Total Iniţierea şi sprijinul dezvoltării 

de servicii tradiţionale de către 

localnici, care să diversifice şi să 

crească calitatea experienţelor 

vizitatorilor 

80,00 n/a 10.000,00 n/a 

6.2.4 Promovarea realizării de eco-pensiuni 

6.2.4.1 
Promovarea realizării de 

eco-pensiuni 
80,00 

Organizare 

întâlnire 
bucati 2.0 8.000,00 

Finantari- 

Cofinantari 

Servicii, 

facilitati de 

vizitare si 



 

549 

 

Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

promovarea 

turismului 

Total Promovarea realizării de eco-

pensiuni 
80,00 n/a 8.000,00 n/a 

6.2.5 Incurajarea parteneriatelor între iniţiativele turistice locale şi tour-operatori naţionali pentru turism şi recreere orientate spre natură 

6.2.5.1 

Incurajarea 

parteneriatelor între 

iniţiativele turistice locale 

şi touroperatori naţionali 

pentru turism şi recreere 

orientate spre natură 

80,00 
Organizare 

întâlnire 
bucati 2.0 8.000,00 

Finantari- 

Cofinantari 

Servicii, 

facilitati de 

vizitare si 

promovarea 

turismului 

Total Incurajarea parteneriatelor 

între iniţiativele turistice locale şi 

tour-operatori naţionali pentru 

80,00 n/a 8.000,00 n/a 
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Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât cele 

necesare dotării permanente a 

custodelui) 

Resurse financiare 

estimate Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 
Sursă fonduri 

turism şi recreere orientate spre 

natură 

Total Crearea de oportunităţi pentru 

desfăşurarea unui turism durabil 

(prin intermediul valorilor naturale 

şi culturale) cu scopul limitării 

impactului asupra mediului 

960,00 n/a 504.000,00 n/a 

TOTAL 7.857,85 n/a 13.795.282,28 n/a 

Estimarea resurselor necesare activităţilor 

 NOTĂ:acestea sunt doar estimări ale necesarului de resurse umane şi materiale de care adminstratorul/custodele ariei naturale protejate are nevoie 

pentru îndeplinirea tuturor activităţilor enunţate mai sus.
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7 ANEXE 

7.1 Regulamentul ariei naturale protejate 

 nu este cazul  
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7.2 Alte documente şi informaţii relevante 

nu este cazul 
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